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Några samiska offerplatser 
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Rydving, H. & Kristoffersson, R. 1994. Några samiska offerplatser (Some Saami 
sacrifieial sites). Fornvännen 88, Stockholm. 

The purpose of this paper is to discuss some of lhe theoretical and melhodolo-
gieal problems involved in lhe study of lhe pre-Christian Saami (Lappish) 
sae rificial sites. In the introduction a proposal for a terminology is presented. 
Sacrifieial sites are defined as a lype of cult site, which in turn is a type of sacred 
site. Sacrifieial sites with remains of bone are distinguished from other bone 
collections, such as bone deposits. The only eriterion of bones at sae -rificial sites (in 
contrast to bones in olher bone collections) is discussed: according to lhe 
literary sources bones which were inlended for sacrifice were not to be split or 
broken. 

In order to exemplify the problems involved in the critical classificalion of 
places identified as sacrifieial siles five such in the Lule Saami area in northern 
Sweden are described (lhe well-known 'sacred door' at Basseuksa, the two 
sae rificial sites on lhe sacred Mt. Basseoajwe, the enormous boulders near Mt. 
Bivljabäkte and the boulder with split bones on the Bielavallda plain). Kom of 
ilie-se- are after a dose examination of the different sources, dassified as 
sacrifieial sites, one, however, as a bone collection. 

Hakan Rydving, Finsk-ugriska insliliitionen. Uppsala universitet. Box 513, S-751 20 
Uppsala, Sweden. 
Rolf Kristoffersson. Avdelningen för religionshistoria och religionsfenomenologi, Upp
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Vid sidan av de skriftliga källenna från 1600-
och 1700-talen (de s. k. prästrelationerna), de 
svårtolkade och omdiskuterade trumfigurerna 
och de sakrala ortnamnen är det arkeologiska 
materialet den viktigaste källkategorin för sa
misk religionshistoria. Men trots att förteck
ningar och beskrivningar av samiska offerplat
ser finns både i äldre källor (Rheen [1671] 
1897, s. 40ff.; Ueem 1767, s. 431 ff.) och i 
sammanställningar från vårt århundrade 
(t.ex. Hallström 1921; Hallström 1924; 
Itkonen 1946, s. 30ff ; C. Johansson 1944; 
L.Johansson 1946-1947; Manker 1946; Man
ker 1957; Qvigstad 1926) och inånga offer
platser därför är väl kända, använder reli
gionshistoriker ytterst sällan de konkreta läm
ningarna som källmaterial, t. o. m. i studiet av 
offer och offerplatserna själva (jfr Vorren 
1985, s. 81). Det beror delvis på att de nämn
da förteckningarna fr. a. syftat till att lista ett 
så stort antal platser som möjligt, medan den 

noggranna beskrivningen av de enskilda plat
serna fått stå tillbaka. Endast en mindre del av 
offerplatserna är fotograferade, bara ett litet 
fåtal inmätta och ännu färre utgrävda. För
teckningarna är dessutom källkritiskt bristfäl
liga. Sida vid sida med väldokumenterade of
ferplatser finns fyndlokaler som på rätt lösa 
grunder antagits vara offerplatser, t. ex. på 
grund av enstaka fynd av ben eller horn. Men i 
bakgrunden finns också ett visst eiintresse för 
de metodiska och teoretiska problem det ar
keologiska materialet är förknippat med (jfr 
Hultkrantz 1973, s. 203 ff). Syftet med de 
följande sidorna är att diskutera några av des
sa och utgångspunkten är övertygelsen att de 
hittillsvarande beskrivningarna måste kom
pletteras med fler detaljerade undersökningar 
på resp. plats. En utökad kunskap om hur 
offerplatserna såg ut, var de låg, vilka benläm
ningar som finns bevarade etc. kan hjälpa oss 
att ge konkretion åt de skriftliga källornas ofta 
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ganska vaga uppgifter. Den på detta sätt in
samlade kunskapen har ett värde i sig, men 
kan eickså, när en tillräcklig mängd platser 
beskrivits, ge anledning till nya slutsatser om 
offerkulten. Först när så småningom informa
tion om ett stort antal säkra offerplatser sam
lats in kan vi försöka att med hjälp av analeigi-
resonemang pröva de många platser som av 
en eller annan anledning tolkats som offer
platser utan att vara klart dokumenterade som 
sådana. Ju bättre kunskap vi får om de säkra 
offerplatserna desto större blir möjligheterna 
att bedöma osäkra sådana. Det är dock viktigt 
att komina ihåg att de bevarade offerplatserna 
inte ger någon fullständig bild av samiskt för
kristet offerväsende. För att beskriva detta 
kommer det skriftliga källmaterialet även i 
fortsättningen att vara det viktigaste, inte 
minst därför att offerplatserna (så vitt vi vet) 
endast representerar männens offerväsende; 
kvinnornas mer anspråkslösa offerriter har 
inte lämnat några motsvarande spår. 

Studiet av offerplatser innebär flera av
gränsningsproblem, bl. a. därför att offrandet 
inte hade någon enhetlig karaktär. Ett offer 
kunde innebära allt »fra, at man slog lidt af 
föden ud i ildstedet, över at man ved bestemte 
steder i landskabet henkastede smägenstande, 
ofte af metal, at man efteiieid dele af fångsten 
ved fiske-, fångst- eller slagtepladser, til at 
man på forskellig vis ofrede hele dyr på be
stemte tidspunkter og igjen på bestemte ste
der» (Steffensen 1986, s. 102). Den samiska 
offerkulten var, som Rolf Kjdlström (1985, s. 
120) uttryckt det, »extremely varied . . . in a 
system of many niches». Offren varierade 
dessutom - även om källorna där bara ger 
vissa antydningar — beroende på vilket eller 
vilka väsen de var riktade till, vad som offrades 
och vad som var orsaken till offret. Till detta 
kommer regionala skillnader och förändring
ar över tiden. 

Eftersom den samiska offerkulten var så 
mångskiftande blir det särskilt viktigt att an
vända en noggrann! definierad terminologi. 
Detta har inte alltid gjeirts, och diskussionerna 
om offerplatser och offerkult är därför ofta 
förvirrande. 

Det finns inte någein allmänt accepterad de
finition av offer och det är knappast möjligt 

att skapa ett teoretiskt system där alla olika 
typer av offer skulle kunna placeras in (och 
inte bara listas) (van Baaren 1964, s. 1). I det 
här sammanhanget skulle det föra ftir långt att 
gå in i en diskussion av offerteorier i allmän. 
het och vi väljer därför att utgå från ett av de 
många definitionsförslag som gjorts, nämli
gen Geo Widengrens (1971, s. 15). Han defi
nierar offer som »den religiösa handling, den 
rit, som, därigenom att en levande varelse, ett 
växtslag, en vätska eller ett föremål helgas åt 
en gudom . . . skapar ett föreningsband mellan 
denna gudom och den människa, som utför 
riten». Definitionen täcker i stort sett offret 
hos samerna, men ett tillägg måste göras: off
ret kunde förutom åt olika gudomar även hel
gas åt förfäderna och åt olika natur- och djur
skyddsväsen. Ett eiffer är alltså en religiös rit, 
där något »helgas åt» någon, en rit där t. ex. 
måltidsdryck, fiskflott eller ben och kött av en 
ren hälls på, smörjs in i eller placeras på, vid 
eller i närheten av en plats eller ett föremål 
som uppfattas vara en form av, en represen
tant eller symbol för, eller en väg till den 
offret »helgas åt». Det kan i det samiska sam
manhanget ha varit gudinnan som härskar 
över kåtans ingång, åskguden, en ftir en må
nad sedan avliden släkting, något av de 
skyddsväsen som ansågs bei i de heliga fjällen 
etc. De centrala orden i definitionen är »hel
gas åt» som anger attityden hos den som off
rar, men de antyder oc kså det centrala proble
met när man försöker att fastställa om ett fynd 
är lämningar av ett offer eller ej. Att veta 
något om attityden hos den som för länge 
sedan lade ner ben eller horn i en skreva 
mellan några stenblock är naturligtvis inte 
möjligt. Därför måste försök att fastställa var
för benen lagts dit bygga på sannolikhetsreso
nemang om det inte finns andra källor som 
säger något om platsens funktion. 

En möjlighet när man vill skapa en termino
logi är att utgå från de inhemska termer som 
använts, dvs. i detta fall från samiska offer-
och eifferplatstermer. Det vi känner till av in
hemsk samisk offerterminologi är emellertid 
fragmentariskt eich termerna var dessuteim 
olika i olika områden. 1 de sydsamiska dialek
terna användes ord som t.ex. saS. sjiele 'gåva, 
offergåva', sjielegiergie 'offersten', tseegkuve 
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Fig. 1. Skiss över förhällandet mellan betydelsefäl
ten för termerna (1) »helig plats», (2) »kultplats» och 
(3) »offerplats». - Outline of the relations between 
the terms (1) "sacred site", (2) "cult site" and (3) 
"sacrifieial site". 

'offer, offerdjur', medan de viktigaste termer
na hos lulesamerna var saL. basse 'helig plats, 
offerplats; offer, offrande på offerplats', bas-
sehåjkke 'helig plats, offerplats', säjvva eller 
säjvajäure 'helig sjö', siejdde 'sten som varit 
föremål för dyrkan' och värro 'offer'. Efter
som endast ett fåtal termer är bevarade och 
det därför inte är möjligt att med hjälp av 
termerna komma åt de förkristna samernas 
eventuella egna struktureringar av t. ex. of
ferplatstyper, går det inte att utgå från dessa 
samiska termer. I stället väljer vi en terminolo
gi utifrån, en terminologi som tar hänsyn till 
två distinktiemer. För att kunna fungera prak
tiskt måste den för det första särskilja olika 
typer av heliga platser och för det andra av
gränsa offerplatser med benlämningar från 
platser med andra typer av benlämningar. 
Den första distinktionen behövs för att karak
terisera en plats om t. ex. ett kultiskt ortnamn 
(jfr Rydving 1990, s. 168) eller en skriftlig 
eller muntlig källuppgift anger att den varit 
offerplats, men det på platsen inte finns några 
särskilda fynd som kan antas vara offerläm-
ningar. Den andra distinktionen är nödvändig 
om man, på platser som inte är kända som 
offerplatser genom annat källmaterial, vill 
kunna skilja mellan benfynd som indikerar of
fer eich benfynd som representerar andra ty
per av benlämningar, som djurbegravningar 
eller bendepositioner. 

Fcir vår terminologi har vi valt att i stället 
för att låta de termer vi använder täcka olika 
betydelsefält (A=r-B#=C) låta dem ange bety
delsefält som helt eller delvis täcker varandra 
(A er B cr C). Dessutom bar vi valt att låta termi

nologin ange det vi med hjälp av det tillgängli
ga och ofta bristfälliga källmaterialet idag vet 
om de olika platserna i stället för att gälla de 
faktiska förhållandena när offerplatserna an
vändes. Detta därför att det i så många fall 
inte är möjligt att veta vad en viss plats haft 
ftir funktion. Om vi väljer alt låta termerna stå 
för det vi vet om resp. plats kan terminologin 
dessutom förutom som indelningsgrund an
vändas som analysredskap. Vi grundar alltså 
terminologin på källmaterialet och utgår från 
de uppgifter som finns där. En sådan termino
logi kan sägas vara objektiv, genom att den 
benämning som ges resp. plats bestäms av vad 
vi verkligen vet. A andra sidan innebär den en 
begränsning, genom att brister i källmaterialet 
medför att en plats benämns med en vidare 
term än vad som faktiskt skulle vara riktigt. 
Detta är dock att föredra framför det motsatta 
om valet grundar sig på en bedömning av 
vilket tillvägagångssätt som ger det säkraste 
materialet för religionshistorien. Med andra 
utgångspunkter kan däremot andra priorite
ringar vara lämpligare. 

Vi använder termen offerplats som en term 
för en delmängd av det termen kultplats täcker 
och denna term i sin tur ftir en delmängd av 
betydelsefältet för helig plats (fig. 1): en plats 
om vilken det finns god tradition eller andra 
starka indicier som styrker att där förekommit 
offer, kallas offerplats. Med kultplats avser vi en 
plats som är belagd senn lokal för kult, dvs. 
religiösa riter i någon form. Hit räknas både 
offerplatser och platser där begravningsriter 
och andra riter än offer utfördes, t. ex. de 
särskilda kåteir där man firade björnfesterna. 
Ett problem är dock att endast offer låter sig 
beläggas, men inte annan typ av kult och inte 
heller offer där inga lämningar finns kvar, 
som t.ex. offer av fett eller dryck. Termen 
helig plats - det vidaste begreppet — används 
för varje plats till vilken någon form av religi
ös traditiem knutits, oberoende av om någon 
kult förekommit där eller ej. Heliga platser 
som inte var kultplatser kan exemplifieras 
med vissa sjöar och berg som hade sakrala 
namn utan att det förekom någein kult vid 
dem. Enligt detta sätt att använda termerna 
utgör offerplatser en typ av kultplatser som i 
sin tur utgör en typ av heliga platser. Det bör 
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Fig. 2. Skiss över förhållandet mellan belyddsefäl-
len för termerna (1) »bensamling», (2) »offerplats» 
och (3) »bendeposition». - Outline of lhe relations 
between lhe terms (1) "bone collection". (2) "sacri
fieial site" and (3) "bone deposit". 

särskilt observeras att vi skiljer mellan offer
platser och kultplatser, två termer som ofta 
använts mer eller mindre synonymt. 

Om en offerplats är en typ av kultplats, är 
den när offren helt eller delvis bestod av horn 
eller ben också en bensamling. Med den ter
men avses varje ansamlig av ben. Termen läc
ker bl. a. delvis detsamma som »offerplats» (de 
offerplatser vid vilka det finns benlämningar), 
delvis detsamma som »kultplats» (gravar med 
benlämningar, men däremot inte s. k. senn-
margravar varifrån den döde flyttats) och vi
dare t. ex. bendepositioner (fig. 2). En ben-
deposition kan, efter Kjellström (1983, s. 27), 
definieras som »en ansamling ben eller horn, 
vilka samlats på ett ändamålsenligt sätt och i 
ett skyddat läge». Svårigheten att, utan kom
pletterande skriftliga eller muntliga källupp
gifter, skilja mellan offerplatser och ben
depositioner gör att Kjellström (1983, s. 53) 
kombinerar ett subjektivt kriterium (offerplat
serna uppfattas »som valda med större om-
sorg») och två objektiva kriterier (offerplatser
na är »mer enskilt och unikt belägna» eich har 
»ett avvikande ben- och hornbestånd») när 
han skiljer offerplatser (eller i hans terminolo
gi: »kultplatser») från bendepositioner. Till 
bensamlingar som inte är eifferplatser eller 
bendepositioner hör gravarna. Förutom män
niskors gravar är det fråga om de björngravar 
där björnens ben begravdes efter björnfesten. 
Björnbenen i des.sa utgjorde inte någeit offer 
(de helgades inte åt någon). 

Svårigheten att skilja mellan offerlämningar 
och andra typer av bensamlingar och de fly
tande gränserna mellan offer, annat religiöst 
hopsamlande av ben och bensamling utan reli

giöst motiv i det förkristna samiska samhället 
(Mebius 1972, s. 91) innebär att det är svårt 
att avgöra vilka platser med benfynd som är 
offerplatser. Källorna anger dock ett tydligt 
kriterium, med hjälp av vilket det ska vara 
möjligt att avgöra om ett benfynd indikerar en 
offerplats eller ej. När det gäller offer gcir 
källskriftema nämligen klart att benmaterialet 
på eifferplatser hade en särskild karaktär: be
nen fick inte brytas eller klyvas. På denna 
punkt är källorna som beskriver det lulesam
iska eimrådet (där exemplen i nästa avsnitt är 
belägna) helt eniga (J. Kildal 11 730 och sena
re] 1945, s. 143; S. Kildal [1730] 1807, s. 
465f ; Högström [1747], s. 191; jfr Rheen 
[1671] 1897, s. 45 som påpekar detsamma om 
björnben som ska begravas). Det är bara i en 
källa som fr. a. relaterar sydsamiska förhållan
den som det finns en uppgift (Skanke 
[1728-1731] 1945, s. 203) om att man åtmin
stone i vissa fall kunde klyva benen längs efter 
(men däremot inte hugga dem rakt av). I sena
re sydsamiska traditioner betonas däremot att 
benen måste vara hela (jfr Mebius 1972, s. 
89 ff). Källuppgifterna har varit omdiskutera
de av fr. a. arkeeiloger eftersom många av de 
bensamlingar som grävts ut bestått av kluvna 
och avbrutna ben, men inan har trots detta 
valt att tolka dem som offerlämningar. I mot
sats till denna teilkningslinje menar vi att det 
är möjligt att använda benmaterialet som kri
terium, om inte starka indicier (dvs. god tradi
tion) talar ftir att t .ex. en bensamling med 
avbrutna ben verkligen ligger på en offer
plats. Men då måste även möjligheten prövas 
att benen lagts dit efter det att platsen upp
hört att fungera som offerplats. Den enkla 
slutsatsen blir att hela ben indikerar offer
plats, avbrutna (och kluvna) ben att det rör sig 
om en bendeposition. Detta kriterium är det 
enda de skriftliga källorna ger och innan vi 
avhänder oss möjligheten au med hjälp av det 
avgöra om en plats är en offerplats, måste det 
prövas. Först om det efter en genomgång av 
en stor mängd platser visar sig att kriteriet 
inte håller kan det avfärdas. Men då har vi å 
andra sidan iugc-i kriterium att gå efter, efter
som skillnaden mellan att offra och att lägga 
ned ben för att t. ex. inte hundarna ska dra 
runt dem kring boplatsen fr, a. handlar om 
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Fig. 3. De offerplatser som beskrivs i detla avsnitt, a = Basseuksa; b = Basseoajvve; c = Bivljabäkte; d = 
Basslavägge. - The places of sacrifice described in ihis section. 

olika attityder (offret »helgades åt» någon, me
dan en bendepositiein inte hade ett sådant 
syfte). Kanske är det som Zachrisson (1985, s. 
87 f.) menat, möjligt att det skett en uppmjuk
ning av sedvänjan så atl även kluvna ben off
rats, eller att det rör sig om regionala skillna
der (Zachrisson 1985, s. 94), men för att kun
na avgöra om så är fallet behövs bättre kun
skap om offerplatserna. 

Det kan i enskilda fall genom annat källma
terial, indicier och analogier vara möjligi all 
med stiirre eller mindre säkerhet göra sanno
lik! att en bestämd plats har eller inte har varit 
offerplats. I detta sammanhang beir en felkälla 
i senare traditioner uppmärksammas. En plats 
kan sekundärt p .g .a . benlämningama ha tol
kats som offerplats. Det senare traditionsma
terialet är därför inte helt tillförlitligt. 

Beskrivning av några offerplatser 
Fiir all konkretisera och exemplifiera de tidi
gare- resonemangen kommer vi att beskriva 
några platser vi mätt in under de religionshis
toriska inventeringar vi ansvarat för. Vi har 
\ah ett begränsat område för inventeringar

na, detta för att ev. så småningom kunna dra 
slutsatser om regionala särdrag od i ha ett mer 
omfattande material ftir jämförelser med lik
nande undersökningar i andra områden. 

Platserna som vi beskriver är alla utmärkta 
som offerplatser på den topeigrafiska kartan, 
men så vitt vi vet är ingen av dem tidigare 
inmätt och två (Bassegällo och Siejddegällo 
vid Basseoajvve) är inte heller dokumenterade 
fotografiskt (fig. 3). 

Basseuksa i Sluora Basse Darrha. Denna of
ferplats är en av de mest välkända. Den ligger 
på sydsluttningen av Darriiegåjse-massivet 
och är synlig på långt håll nerifrån dalen. Vi 
har besökt platsen vid ett flertal tillfällen, men 
när vi i augusti 1981 mätte in den, kunde vi på 
grund av rasrisken bara göra några få mät
ningar i rasbranten nedanför den port liknan
de formation (Basseuksa 'den heliga dörren') 
som gen platsen dess nuvarande namn. Själva 
porten uppmättes vid basen. För att mäta höj
den foteigraferades hela bergssidan med en 
tvåmetersstav placerad i penten. Måtten har 
därefter kunnat beräknas genom mätning på 
fotografiet. Porlen beräknades på detta sätt 
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Fig. 4. Basseuksa. Folo 
Ernst Manker 1943 (Man
ker 1957, bild 172).-Bas
seuksa 'lhe sacred door'. 

vara ca 18 m hög och ca 21 m bred vid basen. 
Hela bergväggens höjd är ca 43 m medan 
portvalvets tjocklek varierar mellan 2 och 4,5 
m. Den rasbrant med utvältrade massor som 
bildats nedanför porten lutar med en genom
snittlig lutning på diygt 35° från henisontal-
planei ner mot en krök i den bäck (Bassejåhkå, 
'den heliga bäcken') som rinner förbi platsen 
(fig. 4). 

Offren utfördes emellertid inte vid Basse
uksa, utan vid en särskild offergrotta som lig
ger ca 90 m från porten på den sydöstra slutt
ningen av ravinen nedanför porten. Vid of
fergrottan finns numera bara några enstaka 
synliga benbitar kvar, vilket skall jämföras 
med de »tusende Lass horn» som låg här un

der början av 1670-talet (enligt den aneinyme 
skribenten hos Graan [1672] 1899 a, s. 65), 
eller de renhorns- och benrester »i mängd» 
som fanns kvar så sent seim vid Ernst Mankers 
besök 1943 (Manker 1957, s. 198). 

Flera stenar som förmodades vara sejtar 
(dvs. heliga stenar sing. siejdde) hade H. V. 
Rosendahl, järnvägsläkare i Gällivare och en 
känd »samlare av seitar», redan 1892 fört bort 
från platsen och 1943 observerade Manker en 
sten av »seitckaraktär» i offergrottan (Manker 
19547, s. 198), men någon sådan sten finns 
inte längre där (fig. 5). Det är dock tveksamt 
om de stenar som dokumenterats av Rosen
dahl och Manker haft någon religiös funktion. 
De äldre källuppgifterna talar om en sär-
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Fig. 5. Offcrgrotlan vid Basseuksa. a = 1892. Foto 
H. V. Rosendahl (Kleta 1932, s. 371); * = 1943. 
Folo Finst Manker (Manker 1957, bild 77); c = 
1981. Foto Rolf Kristoffersson. - The sacrifieial 
cave al Basseuksa. 

präglad sej te och en av våra sagesman har 
förmedlat en tradition att den ursprungliga 
sej ten skall ha tagits bort från platsen, gömts 
undan och ersatts av andra stenar när man 
började bli rädd att någon skulle föra bort 
den. 

Enligt en uppgift heis Graan ([1672] 1899 a, 
s. 63) ska den ursprungliga sejten ha uppfat
tats vara en stor fågel som förvandlats till sten 

(jfr fig. 6). Den skulle enligt traditionen tidiga
re ha kunnat tala, men hade tystnat redan när 
Graan skrev sin relation. Graans sagesman, 
pitesamen Hans Frijar, uppgav t . o .m. att de 
som inte kunde bruka den egentliga fågelsej-
ten, letade efter stenar som liknade den och 
»ju Närmare the kommo till fcigell Skapnadt, 
j u yppare höit man them» (Graan [1672] 
1899a, s. 63). Även Lundins ([1670-t.] 1905, 
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Fig. 6. Sejleslen i fågelskepnad upptagen i Antikvi
tetskollegiets inventarium redan 1693. Enligt Man
ker (1957, bildle-xt till bild 323-324) är ögon, näs
borrar och mun inhuggna ur ele-n i övrigt nalui for
made slcnen. Slenen kan jämföras me-el ele-n beskriv
na fägdsejlen vid Smöra Basse- Darrha. Foto Istvän 
Räev (Rara 1973, s. 191). - Sacred stone in tlie-
shape of a bird. The stone was included in lhe 
inventory of the Swedish College of Antiquities al
ready in 1693. The eyes, noslrils anel mouth are, 
according to Manker, cut out of the stone, bul lhe 
res) is a natural formation, lhe slone could bc 
compared wilh Ihe sacred stone in the shape of a 
bird from Sluora Basse Darrha. 

s. 13) nämner »en sten som är synlig som en 
fogel» och dessutom att den kallades »sedde», 
dvs. siejdde. Sejtar med fågelgestalt förekom 
även på andra håll. Från en ö i Enare träsk i 
Nordfinland rapporteras t .ex. om en »vogel-
koplärtigcs Idol» (Ehrhardl 1964, s. 846). I 
dessa fall gäller inte Mebius (1968, s. 176) 
uppfattning atl stensejtama saknade karaktär 
av bild. 

Del framgår klart av källorna att fågdsejlt-n 
var viktig, inc-ii de säger inget om vilka före-
slällniiigai som knöts lill den. Däremot finns 
vissa upplysningar om offerplatsens funktion, 

som enligt det äldre källmaterialet var att säk
ra näringarna: »att Reenboskapen måtte wäll 
trijfwas: Fiskerij och fogell fång wäll lyckas» 
(Graan [1672] 1899 a, s. 63 f ) . Så sent som i 
december 1685 offrade en brukskarl vid hyl
lan i Kvikkjokk här. Peder Tomesson ville ge
nom offret försäkra sig om god jakt- od i fiske
lycka. Hans offer upptäcktes och rapportera
des od i han blev ställd infor tinget ett par 
månader senare (Protokoll från tinget i Jokk
mokk 1.2.1686, enl. Bergman 1891, s. 222). 

En bidragande orsak till att Tomesson våga
de offra var säkerl att gruvbrytningen i Silbba-
tjåhkkä och Älggavärre låg nere (Awebro 
1983, s. 98ff , 311 ff.). När gruvorna var i 
bruk fraktades malmen längs en led som pas-
serar offerplatsen och sådana år var risken ftir 
upptäckt ännu större. Att han offrade just här 
berodde antagligen på att offerplatsen var en 
av de viktigaste i l ida Lule Lappmark. Graan 
([1672] 1899/i, s. 84) kallar den t . o .m. »den 
rijkeste Afgudhen». Hur viktig offerplatsen 
varit visas idag av utbredningen av cn grupp 
ortnamn. Både namnet på dalen, älven och 
bergsmassivet är sekundära i förhållande till 
offerplatsens namn, som var Stuora Basse 
Darrha 'den stena heliga ravinkanten' (jfr 
Rydving 1988). 

Om det ursprungligen var sejten i offer
grottan som gjorde platsen helig, har senare 
traditioner däremot framförallt knutits till 
porten. Den ska tidigare ha kallats Ganijuksa 
'gany-porten', efter den lulesamiska benäm
ningen på en typ av undeijordiska inännisko-
liknande väsen som ansågs bo i bergen 
(Grundström 1944, s. 24 ff). Tydligen har 
porten uppfattats som en väg lill keintakt med 
dessa väsen. Hur förhållandet mellan penten 
och sejten i offergrottan uppfattats är osä-
ke-i i. En möjlighet är alt porten var så helig att 
man inte fick gå ända fram till den, en annan 
atl den fick en betydelse först när den gamla 
religionen inte längre var levande och sejten i 
eiffergrcittan förlorat sin betydelse. 

Typeilogiskt kan offerplatsen vid Basseuksa 
jämföras med lyra andra offerplatser i områ
det: Bivljabäkte (Manker 1957, kullplats 204; 
jfr nedan), Skierffe (Manker 1957, kultplats 
206), i jahkeli (Manker 1957, kultplats 238) 
och Njännjå (Manker 1957, kultplats 240). 

Fornvännen ss i /w5j 



Några samiska offerplatser 203 

Vid alla des.sa platser ingår en bergvägg (vid 
Tjahkeli och Njännjä också en »port») i offer
platskomplexet, men offrandet skedde inte 
vid bergväggen utan vid en plats en bit ifrån 
den. Till berget Njännjä i Gäbles-massivet syd
ost om Kvikkjokk knöts desutom, liksom lill 
Basseuksa, traditioner om gadniha (sing. ga-
nif), de underjordiska (Ruong 1964, s. 69). 

Offerplatserna på Basseoajvve. I de källskrif
ter från slutet av 1600-talet och första hällie-ii 
av 1700-talet som beskriver det lulesamiska 
området omtalas heliga berg, basseväre (sing. 
-värre) (jfr t .ex. Rheen [1671] 1897, s. 39; 
Samilin [17421 1910. s. 15), i vilka olika hjälp-
och skyddsväsen (bl. a. hasseväreniejda 'helig-
bergsflickor' och hasseväreålmm/i 'heligbergs
män') uppfattades bo. Att också de berg med 
bestämningsleden basse 'helig', som har oajwe 
' topp, rundaktigl fjäll' i stället (ör värre 'berg, 
fjäll', som huvudled uppfattades på samma 
sätt förefaller troligt. Ett av dessa heliga fjäll 
är del Basseoajvve som ligger i närheten av 
den kända offerplatsen vid Skierffe, en of
ferplats seim till skillnad från Basseoajv ve om
nämns i Rheens ([1671] 1897, s. 41) uppräk
ning av »offerberg». Den var, enligt Graan 
(|1672| 1899/», s. 84), tillsammans medStuo ia 
Basse Darrha (se ovan) »den rijkaste stor June -
karen»{= offerplatsen). Vid Skierffe och Stu-
ora Basse Darrha vistades, enligt samma källa, 
»dee rijkeste Lappar, och sökia dem begge, 
alldramäst.» 

På fjällkammen nordost om Skierffe ligger 
det drygt 1 200 m höga berg som söderifrån 
kallas Slichketjåhkkå (efter den slieiiiike 'liten 
dal' senn ligger mellan Skierffe och berget), 
men norrifrån beter Basseoajvve 'det heliga 
berget'. Manker (1957, s. 176) nämner i sin 
förteckning en offerplats på berget. Denna 
ska enligt en av de uppgifter han förmedlar 
vara »stiirre än en kåta och fyrkantig med plan 
översida», enligt en annan vara »lik cn sittande 
människa» och enligt en tredje ha cn s. k. Ijn-
arvvegärdde »renhornskrets». Del Manker, 
som aldrig besökte Basseoajvve, uppfattal 
som eu offerplats är i verkligheten två, något 
Hultkrantz (MS, s. 5) upptecknat redan 1946 
(efter Sigurd Länta). Den ena, som ligger på 
bergets nordsluttning, är »fyrkantig med plan 
översida», hade tidigare en tjoarvvegärdde och 

kallas Siejddegällo 'sejtestenen'. Den andra, 
Bassegällo 'den heliga stenen', kan kanske sä
gas vara »lik en sittande människa» och ligger 
på bergets östra sida. Basseoajvve avgränsas 
av bäckar i väster, norr och öster och dessa 
bäckar har enligt traditionen utgjort gräns för 
det heliga området (G. Johansson 1978, s. 10, 
11). En sådan gräns kallades base rädpi och 
angav 'den gräns omkring en offerplats, som 
ingen kvinna fick överträda' (Grundström 
1946-1954, s. 702). Kvinnor var förbjudna 
inte bara att offra vid dessa platser utan att 
överhuvudtaget komma nära dem. Att trotsa 
detta förbud var ett av de sätt som missionärer 
under kristningstiden kunde använda för att 
giira offerplatser obrukbara. Åtminstone den 
ena av stenarna på Basseoajvve ska ha profa-
nerats genom att kvinnor överskred base rädjä. 
Enligt eu tradition ska eu par kvinnor ha åkt 
skidor runt Siejddegällo tillsammans med ka-
teketen Petter Amundsson Länta (1775-
1854) (C.Johansson 1978, s. 10, 12). 

Inte bara offerplatserna på Basseoajvve har 
avgränsats från det omgivande området ge
nom vattendrag. Även Bassejåhkå vid Basse
uksa kan ha haft en motsvarande funktion. 
Omkring vissa av platserna hade man t. o. m. 
byggt gärdesgårdar ftir atl avgränsa det heliga 
området (Högström |1747|, s. 192), men res
ter av några sådana finns inte här. 

Bassegällo. Denna plats tillhör den kanske 
vanligaste typen av bevarade offerplatser, fri
stående stenblock. Del rör sig om två större 
block och en del mindre block och stenar som 
ligger på en blockrik, plan och svagt slut lande 
fjällhed. I skrevan mellan de två blocken lig
ger mindre stenar. Del största blocket, senn är 
frostsprängt i två delar, är ca 6 m högt, 9 m i 
längdaxeln NV-SO och 5 m i riktningen 
SV-NO, medan det mindre blocket är ca 3,5 
m högt, 5,5 m i längdaxeln VNV-OSO och 4 
m i SSV-NNO. På det mindre blocket ligger 
en fyrkantig ca 75 cm hög sten och blocket har 
spruckit så att en mindre del är fristående. 
Inga synliga ben- och hornlänniingar linns vid 
stenblocken. 1976 låg ivå halv cirkelformiga 
stenformationer med en diameter på ca 3 m 
NV om skrevan mellan blocken (lig. 7). 1981 
hade någon gjort cn mindre mur av stenarna, 
antagligen som vindskydd, medan de lätt iden-
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Kig. 7. Bassegällo mot SO med stensättningarna 
intakta. Foto Håkan Rydving 1976. - Bassegällo 
facing S.E. with the stone circles intact. 

tifierbara stenarna vid inmätningen tre år se
nare låg på ett sätt som visade att de fungerat 
som stag lör tält. Stenformationema tolkar vi 
som stensättningar. Några uppgifter om lik

nande formationer vid andra samiska offer
platser finns inte i litteraturen, och det är 
därför inte möjligt att med någon säkerhet 
uttala sig enn deras ev. funktion. De kan möj
ligtvis ha markerat riktningen indian de två 
offerplatserna på Basseoajvve eftersom de låg 
i riktning från Bassegällo mot Siejddegällei. 

Siejddegällo. På en fjällhed som sluttar svagt 
ner mot ån Abmojåhkå ligger ett på långt håll 
väl synligt nästan triangulärt block med tämli
gen Ilat översida. Blocket har en längd (i V—O) 
på 7,5 m och en största bredd (i N-S) på 6,5 
m. Den högsta höjden är ca 2,5 m. Rester av 
en renhornskrets, tjoarvvegärdde, fanns på 
blocket i mitten av 1970-talet (liksenn 30 år 
tidigare enl. Hultkrantz MS, s. 5 f ) , men var 
helt borta 1984. Endast några mindre horn-
och benbitar låg då på och kring stenen (fig. 
8). Under slutet av 1800-talet ska det ha fun
nits kvar en hel del ben och horn vid den. Så 
berättade t.ex. N. A. Gruvvisare på 1930-talet 
att han som barn (på 1870-t.) sett ben och 
lie un viel offerplatsen (Grundström MS). 

Stenens namn är intressant eftersom Siejd
degällei 'sejtestenen' förutom att syfta på 
stenbleicket (och ange att hela bleickcl uppfat
tats som sej te, siejdde) även kan betyda »stenen 
med en sejte» (och alltså syfta på en inte läng
re bevarad sejte som stått på stenblocket). Vi 
känner inte till någon uppgift om att en sejte 

Fig. 8. Siejddegällo. Foto: 
* 3 Sve-ti Sunelin I'.IS1. 
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Fig. 9. Sejte med tjoarvvegärdde. Enligl cn ofta åter
given illustration hos Schefferus (1673, s. 108). -
Sacred slone with tjoarvvegärdde according to an 
often reproduced illustration in Schefferus' Dippo-
nia (1673). 

skall ha funnits i centrum av renhornskretsen, 
men det är inte omöjligt att offerplatsen likna
de den som avbildas på Schefferus klassiska 
bild av en samisk offerplats (fig. 9). Horn-
kretsar verkar ha förekommit på flera håll i 
det samiska området. Uppgifter om sådana 
finns både från Kvikkjokks-onirådet (Rheen 
[1671] 1897, s. 40) eich Kolahalvön (Hallström 
1921, s. 181 ff). 

Bassegiergge vid Bivtjabdkte. 1 Samuel 
Rheens ([1671] 1897, s. 42) uppräkning av 
offerplatser heter det om nr 28: »Wijdh ett 
fiäll som kallas Piouki in emoth stoor Luleå 
belägitt». »Piouki» har tolkats som en för
vrängning av Bivtja och syftande på denna 
offerplats. Manker besökte själv aldrig plat
sen, men skriver: 

Under Piutjapaktes rasbrant mot Silojaure, norra 
sidan av sjöns västra ände. har enligl traditionen 
funnits en offerplats. Med lapsk vägvisare besöktes 
denna plats 1941 av landsfiskal Erland St röm, Jokk
mokk och slöjdkonsulent Runo |:son Lette. Offer
platsen visade- sig vara belägen vid elt par oerhörd,i 
från fjällsidan nedrasade block. Ben- och horiiläm-
ntagar påträffades i synnerhet under cit groll lik
nande utsprång på ett av blocken. Traditionen be
kräftades även vid besvarande! av frägdislan, varvid 
offerstenen benämndes Passekerke. (Manker 1957. 
s. 175.) 

När vi mätte in platsen 1978, visade sig tre av 
blocken vara mycket stora. De ligger tillsam
mans med etl flertal mindre block nedanför 
den egentliga rasbranten, på sluttande mark 
ca 50 m ovanför sjöytan och ca 600 m från 
Sijddojåvrres strand. I branten ovanför bloc
ken finns en grund ravin, seim övergår i en 
lavinblockstunga (fig. 10 a), 

De stora blocken syns på långt håll och har 
från öster och väster en hundhuvudliknande 
profil. »Hundhuvudet» blickar ut över slutt
ningen ner mot sjön. Mankers uppgift eim ett 
»groltliknande utsprång» är vilseledande. 
Grottan bildas nämligen på grund av att bloc
ken ligger på varandra. Eu block står på hög
kant med ett heim vilande på ett annat block 
som ligger på llatsidan med sin största utbred
ning i horisontalplanet. Grottan ligger mellan 
dessa två och ett mindre block. Andra mindre 
stenar bidrar till upplevelsen av ett rum ge
nom att bilda en vägg. Mot bergssidan ligger 
ett stycke bort ytterligare ett stort och ett litet 
block. 

Pig. 10. Basse-giergge- viel Bivljabäktc. a = offerste
narna mot N; b = grotta med Kamdelar. Foto Rolf 
Kristoffersson 1978. - Basst-gie-i gge- 'the sacred 

stone' near Ml. Bivtjabäkte. a = lhe sacrifieial boul
ders towards N; b = cave with paris of log. 
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Den egentliga offerplatsen beir ha varit den 
ovannämnda klyftan eller »grottan». Takhöj
den medger alt man går rak därinne. »Golvet» 
är försänkt i förhållande till marken utanför, 
till formen rektangulärt och med måtten 
2,0 X 1,6 m. I ena hörnet ligger en ilat vit sten 
bakom vilken en klyfta öppnar sig ned under 
ett av blocken. Vid sidan av den vita stenen låg 
vid inmät ningen en del mindre benfragment, 
men däremot inga rester av horn. Grottan är 
insynsskyddad men har öppningar mot himlen 
i flera riktningar. Den har två ingångar, en åt 
öster och en åt väster. 

Under de stora blocken finns flera mindre 
håligheter. I en av dessa låg ett par stamdelar 
av björk, 60 cm långa och 5 cm i diameter, 
som möjligen bearbetats av människor (fig. 
10 b). Med tanke på fyndplatsen kunde de ev. 
tolkas som träsejtar eller offerträn (värromuo-
ra, sg. -muorra), men vår bedömning — som 
grundar sig på en jämförelse med de få beva
rade sakrala träföremålen (Manker 1957, s. 
239 f. och fig. 249-250; s. 242 och fig. 255; s. 
256 och fig. 282-294; jfr Daunius 1926, s. 
45 ff. och Mebius 1968, s. 61 ff.) och källupp
gifter om sådana (t.ex. S. Kildal [1730] 1807, 
s. 471) — är att de inte haft den funktionen. De 
har inte några av de karaktärsdrag som annars 
kännetecknar sådana trän (klykor, kryssmar
keringar d ie r andra tydliga sniderieij. 

Platsen är förulom som offerplats också in
tressant eftersom den omnämns i ett par tra
ditioner om trummor. Enligt en uppgift 
(Ström MS 1) skall en trumma senn tillhört en 
av de sisla som i del här området kallades 
noajdde 'nåjd', Pehr Olofsson Guhkuk eller 
Unnåsj (1770-1858), ha gömts vid denna 
plats. Enligl en annan (efter Lars Åstot i 
Hultkrantz MS 1, s. 6) ska en trumma ha 
hittats vid Bassegiergge, men sedan gömts un
dan. 

Vid offerplatsen finns minst åtta eldstäder. 
Flera av dessa eldstäder bedömer vi som gam
la eftersom de är helt eller delvis övervuxna. 
Med tanke- pä den respekt som offerplatserna 
åtnjutit (och det ovannämnda förbudet för 
kvinnor au komma nära offerplatserna), före
faller det osannolikt att denna intensiva närva
ro inpå stenblocken i äldre lid kunnat utövas 
av andra än de män som besökt offerplatsen 

för att offra där. Frågan är dock vad denna 
närvaro under kortare eller längre tid har in
neburit. 

Offerplatsen i Basstavågges mynning. Hela 
den trånga dalen Basstavägge ska ha haft reli
giös betydelse och vid dalens mynning mot 
Bierikjävrre ska det, enligt en muntlig uppgift 
som Manker (1957, s, 174) fick 1954, ha fun
nits en offerplats. Enligt den terminologi vi 
föreslog i inledningen är dalen en helig plats 
(ett heligt område), men orsaken till dalens 
och offerplatsens helighet är oklar. Traditio
nerna om ähpår, den lulesamiska benämning
en på de väsen som i svensk folktro bl. a. kallas 
utbörding, myUng och gast, som förknippats 
med Ähpärniassivet non om dalen, kan knap
past förklara att dalen uppfattats senn helig, 
eftersom dessa väsen inte haft någon religiös 
betydelse som meitiverat kult. Möjligtvis kan 
namnet på fjället norr om den slätt (Bidavall-
da) som ligger vid dalens mynning försiktigtvis 
användas som grund för ett resonemang kring 
vilka särskilda föreställningar som knutits till 
åtminsteme offerplatsen. Fjällets namn, Särva-
tjåhkkå 'älgfjället', är anmärkningsvärt, efter
som älgar tidigare var mycket sällsynta i områ
det (Lundius [1670-t.] 1905, s. 12; Wallman 
[1738] i Hultblad 1942, s. 98). Men, älgen 
figurerar i den samiska mytologin i traditio
nerna om himmelsälgen och fjällets namn kan 
ev. ha ined dessa föreställningar att göra (jfr 
Lundmark 1982, s. 93 ff). Från det lulesami
ska området berättar t .ex. Högström (|1747| 
s. 170) au samerna med hjälp av Särvva »myc
ket pläga sluta hwad natten lider». Kanske var 
offerplatsen ägnad denna stjärnbild. Vilken 
orsaken till dalens och offerplatsens helighet 
än varit, var en konsekvens att endast nåjder-
na fick färdas genom dalen vid flyttningarna 
(Manker 1957, s. 174). 

Manker fotograferade och beskrev (ulan att 
göra någon inmätning) ett stenblock med ben
lämningar på en mindre udde i Bielajåvrätja 
mitt på Bielavallda och denna plats uppgavs 
vara den nämnda offerplatsen. Blocket med 
lämningarna, som på den topografiska kartan 
markerats som »Offerplats» ligger visserligen 
inte i Basstavågges mynning, men kan uppfat
tas ligga där, eftersom den ligger i rak riktning 
ut ifrån dalen. 
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Fig. 1 1. Den förmodade offerplatsen på Bie-lavallda. 
a — den förmodade offerstenen; b = avbrutna ben 
vid stenen. Folo Rolf Kristoffersson 1984. - The 
supposed sacrifieial site on lhe Bielavallda plain. a 
= the supposed sacrifieial stone; b = broken bones 
bv the stone. 

Platsen, som uppmättes i juli 1984, består 
av några stenblock i en åsbrant mot en mindre 
vik. Äskanten är stenig och delvis gräsbevux
en. Ett av blocken står på högkant och har en 
tämligen slät, något sluttande översida. Runt 
omkring och på detta block ligger en del mer 
eller mindre förmultnade ben (fig. 11 a—b). 
Vad som är problematiskt är att många av 

benen vid stenen är avbrutna. Man kan därför 
tänka sig följande alternativ: 

1. Det är inte den omtalade offerplatsen (benen är 
avbrutna; platsen ligger inte i Basstavågges myn
ning). 
2. Det är den omtalade offerplatsen (de avbrutna 
benen förklaras i så fall antingen som en uppluck
ring i det hårda kravet pä hela ben vid offer eller 
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som dillagda efter det att platsen upphört att ha en 
religiös funktion; offerplatsens placering förklaras 
så att den trots allt kan uppfattas ligga i dalens 
mynning). 

Bedömningen är osäker — vår grundidé är att 
endast säkra offerplatser betecknas som of
ferplatser — och det kan inte fastställas om 
stenen uppfattats som helig. Eftersom det lig
ger benlämningar vid den klassificeras den 
som en bensamling utan närmare specifika
tion. En noggrann totalinventering av områ
det från Basstavågges mynning till Bidajåvrä-
tja skulle möjligen ge fler fynd som skulle 
kunna användas för att säkrare kunna ta ställ
ning till frågan om platsens funktion. Vi har 
t. ex. av en grupp tyska botaniker under led
ning av prof. Karl-Wolfgang Mundry fått in
formation om en bensamling mellan Bass
tavågges mynning och Basstavåråsj (ca 6 km 
längre åt SO). Trots att vi letat har vi inte 
lyckats återfinna platsen. 

Att det legat en offerplats i Basstavågges 
mynning förefaller troligt (även om källstödet 
är svagt). Däremot är det osäkert om den plat
sen verkligen var den utpekade stenen med 
benlämningar. 

Offerplatserna som religionshistoriskt källmaterial 
I exemplen används olika källkategorier för 
att bedöma om en plats varit offerplats eller 
inte. Uppgifter i äldre källor, sakrala ort
namn, muntliga traditionsuppgifter och fynd 
av ben eller horn betyder olika mycket i be
dömningen av de olika platserna. 

Vid offerplatsen i Stuora Basse Darrha 
finns visserligen inte några benlämningar eller 
andra tydliga fynd som antyder platsens tidi
gare funktion, men platsen är väldokumen
terad i både äldre källor och senare traditio
ner och har dessutom ett namn som anger 
dess helighet. Den representerar de helt säkra 
offerplatserna. Här offrades till den fågelsejte 
som var platsens allra heligaste och möjligen 
uppfattade man redan under förkristen tid 
även berget (med dess port) som heligt och 
boning ftir gadniha, de underjordiska. 

Offerplatserna på Basseoajvve finns till 
skillnad från Basseuksa inte omnämnda i någ
ra äldre källor. I stället är det namnet, kombi
nerat med senare traditioner och benlämning

ar (vid den ena offerstenen) som ger stöd åt 
uppfattningen att det rör sig om offerplatser. 
Siejddegällo är därvidlag mer väldokumen
terad än Bassegällo, som omnämns i färre tra-
ditionsuppgifter och saknar benlämningar. 
Sammantaget förefaller det säkert att Siejdde
gällo och högst sannolikt att Bassegällo varit 
offerplatser. Vid de två offerplatserna har 
man antagligen offrat till de varelser (bassevä-
reniejda resp. -ålmmå) som ansågs bo i berget. 

Det är genom sena traditioner, namnet 
(Bassegiergge) och benlämningar stenblocken 
nedanför Bivtjabäktes sydbrant utpekats seim 
offerplats. Den äldre källuppgiften om en of
ferplats vid »Piouki» är däremot för osäker 
som stöd, även om det inte är omöjligt att 
namnet verkligen syftar på denna plats. Några 
uppgifter om orsakerna till att dessa stenar 
var heliga finns inte i källorna. 

Uppgiften att det ska ha funnits en offer
plats i Basstavågges mynning finns endast i ett 
sent muntligt meddelande. Den som offer
plats utpekade stenen på Bielavallda uppfyller 
inte kriterierna för en offerplats eftersom 
benmaterialet innehåller avbrutna ben. Ste
nen med benlämningar betecknar vi i stället 
som en bensamling. Vår bedömning är att of
ferplatsen i Basstavågges mynning ännu inte 
återfunnits. 

Fiir att kunna utgå från ett så säkert reli
gionshistoriskt materal som möjligt, bör man 
vara mycket restriktiv med att sätta etiketten 
offerplats på en plats p. g. a. benlämningar 
eller en märkligt formad sten. Visserligen var 
gränsen flytande mellan olika typer av offer 
och mellan offer och andra typer av nedlägg
ning av ben, men det innebär inte att man kan 
tolka alla bensamlingar som offerplatser. Man 
kan kanske uttrycka det så att i gränsfall är det 
- åtminstone för religionshistorikern - bättre 
att en plats felaktigt bedöms med de vidare 
begreppen kultplats, helig plats eller bensam
ling än att den felaktigt bedöms seim offer
plats. 

Först när fler offerplatser dokumenterats 
blir det möjligt att dra några generella (eller 
regionala) slutsatser om offerkulten. Det är 
när det finns mycket information om många 
säkra offerplatser som det går att börja leta 
mönster. Att enskilda platser dokumenteras 
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ä r viktigt av d e n a n l e d n i n g e n , m e n också för 

att k u n s k a p e n eim h u r p l a t s e r n a sett u t beva

ras i n n a n y t t e r l iga re mate r ia l fö r sv inne r f rån 

d e m . F ö r att få s t ö r r e k u n s k a p o m vilka d j u r 

s o m of f rades , n ä r of f ren skedde , h u r d j u r e n 

s tyckades e tc . b o r d e i n m ä t n i n g a r k o m p l e t t e 

ras m e d at t n å g o n of fe rp la t s g r ävdes u t o c h 

s p e d a l s t u d e r a d e s . H ä r ö p p n a r sig et t s amar -

betsfäl t för in te b a r a a r k e o l o g e r o c h re l ig ions

h i s to r iker , u t a n också e t n o l o g e r o c h språkve-

ta re . Till ski l lnad från m o t s v a r a n d e s a m a r b e t e 

vad gäl ler f tnnskand inav i sk re l ig ion finns för 

i n h e m s k samisk re l ig ion t e x t e r o c h a rkeo lo 

giskt mate r ia l från s a m m a t ide r o c h o m r å d e n . 

Det b o r d e g ö r a mö j l i ghe t en alt d i a säkra slut

sa t ser s t ö r r e . 

Arbetet har varit ett projekt där vi tillsammans sva
rat både för inventeringar, inventeringsrapporter 
och föreliggande uppsats. Vi har gemensamt disku
terat oss fram till uppläggning och innehåll, men 
skrivandet har fördelats sä att R. K. haft huvudan
svaret för avsnittet om Bassegiergge vid Bivtjabäkte 
och H. R. för övriga avsnitt. R. K. har dessutom 
svarat för det mesta av den fotografiska dokumente
ringen. 

Vi vill lacka de studenter som deltagit i exkur
sioner och inventeringsarbete och religionshistori-
ska seminariet för värdefulla kommentarer till en 
preliminär version av manuskriptet. 

Ortnamnen 

Alla lulesamiska ord stavas här enligt skriflspräksor-
tografm. Den kommer enligt beslut av Lantmäte
riverket atl användas på de kartor över området 
som produceras hädanefter. Ortnamnen har följan
de motsvarigheter i den speciella kartortografi som 
användes på de topografiska kartblad som trycktes 
1968-1989: 
Abmojåhkå (Abinojåkkå), Alggavärre (Alkavare), Bas
segällo (ej på T), Bassegiergge (ej på T), Rassejåhkå (ej 
pä T), Rasseoajvve (Passåive), Rasseuksa (Passeuksa), 
Rasstavägge (Pastavagge), Rielajävrälja (Pielajaura-
tjah), Rielavallda (Pielavalta), Rierikjävrre (Pierik-
jaure), Bivtjabäkte (Piutjapakle), Darrhavuolmie (Tar-
radalen), Gables (Kabla), Ganijuksa (ej pä T), Njännjä 
(Njannja), Särvatjåhkkä (Sarvatiäkkå), Siejddegällo 
(Seilekallo), Sijddojävrre (Silojaure), Silhhatjåhkkå 
(Silpaljåkkå), Skierffe (Skierfe), Slienketjåhkkå (Slien-
keljåkkå), Stuora Bosse Darrha (ej pä T), Tjahkeli 
(Tjakkeli), Äh/mr (Apar). 

Förkor tningar 
saL. = lulesamiska 
saS. = sydsamiska 
T = Topografisk kana över Sverige 
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