DJURSNIDERSKAN I TARASJÖNÄS.
Av ERIK MODIN.

Dil och dit förnimma vi i I'olksjiikn ('n inne!>o('jl<le Iiinglall
:1l1 fii ge uttryck ål vad den finller för sig tilllalande eller vad
vi i dagligt la I kalla )) vackert». Del iir en mer eller mindre
jWSLiilJld kOlJsL!iinglan. Den söker sig ullryck iin i form, iin
i I'iirg elIpr OCkS:ol i dikt Illed tOll och ord som ullryckslll(~del.
Sa har dd varil sedan uj'gammal tid; n'dan sll'nitldersfolkel
.syfLa<!p ju till konsll'n pil nprahuIHla vis, som vi vela, biide i
skulptur och m:lleri.
Lusten alt frambringu förelllill, vari sildun konstdrift finner
sill ullryck, Iriider fram olika ]l,l olika orter, sä alt Il<lgot
slag av konslstriivan iir mpru omhuldad pii en plals iilJ på pn
:llJnall. Sillullda visar sig i Dalarne, eller har åtminstone i
fiirra lider Sil gjort, stor lust för milllling, i Skåne för viivIlader, i ,JiimL!and för tOlldiktning, o. s. v.
Skulle vi i något uv dessa avseenden söka fram nilgot siirskill ulmiirkande för vårt landskap A.ngermanland, tror jag
del vore lriisnideriel, triisklllpluren. Så hhde i del niirvarande
(Ich förflutna.
Triisnideriet har liiuge varit odlal i Angermunlund ; diirp:t
ger den gamla allmogeslöjden m:lnga bevis. Vi p:tlriiffa s:idana
ej allenast i dc olikartade prydnudsfön>mitl från de gamla
llpmmen, vilka skapades vid brasan, pit fiihodvaJlen och anllorsliides som omviixling i del tyngre vardagsarheld. ej siillalJ
yrkesmiissigl snidade eller som det heler » 1I1skllrIHt», seikrokar och bogträn, rockhuvuden, kavelbriideu, nistmöaskar o. d ..
ulan också i dekorativa möbler i hemmen och arbeten i kyrkorna, varest altaruppsatser, predikslolar. l1umlllertavlor, »pyramider», dopiinglar och andra snidesverk hlevo lalande vittlIpshörd Olll dt sådant folkets sköllhelssinnp. Ej minst i den
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s. k. ;\dalen, d. v. S. bygdl'rIIa kring .\/lgermall:ilvl:n. filllla vi
siidalla. Ilas eu och aunan utövare gick det till anmiirknings. viird konsi, verldigt bildhuggeri. Vi erillra frtm senare tid
bloll om cn Zakris Pehrsson och Hans Jakob Snndström.
hilda friIII Adalsliden. av vilka dl'lI sl:nare - - dii iiIIIIu hloll :!:Iill'ig - - i Mllllr:1 kyrkas pn'dikslol Iii III Il:Id(' dlpr sig dl goll
prov pa sin beg:lvning och handafiirdighel. Den nyligen horlg.iugne hyggllliislan~1I .lollas \Vallgrcn i Solldleii skiilll' ol'ksa
sina ,Firn med erkiinllansviird skicklighet och ej utan fantasi.
ELI slag för sig ptl triisliijdens olllr:.de iiI' djursllilkril'l.
Luslell all avbilda djurens fonller ligger miinniskan nalurligell niira. Hedan harnen syssla ju iin i dag giil'lla diirmpd
och gjorde det kanske iinun mera förr, då det gavs god ro
och tid för stldan verksamhet under umgiinge med iil<lre sliijdalllk nH'dlplllIlWr av familjen eller yrkesutövarc. som lillriilJiglvis arflL'lade i gärden. Diir var då niistan i varje hem I'n
sliijdskola, lika eggallde och mill1gsidig som någollsin IIlI i de
offclllliga .skolonw. Diirav kom dd sig, all miilIga. hiide miin
och ii\"('11 ;hl~lIllf k\';lIl1o[' en oeh allnall, fiirT i lidelI voro skickliga i hallllhav:IIIl!t'1 ~IV k/liv och sliijdjiil'll. Della l'iirhitllalldl'
Illa fr~II/1halIas som fiirklarillg p.i frallllriidandd av de/l all/llOgesnidp['ska. om vilkeu dellna uppsats vill erinra.
Dpa (~liirta Dorolea (;röll
- så var heunes flicknamn. hon
~.,,-"" .....-....
'''--~
\';11' dolkr lill I'n halsman .Iohall (;röll i Bdarsjiiniis i .J UlIspl(,
sockelI - hiirjade ocksil hon som barn, dd uppgives redan vid
7 ars illder. alt hanll'ra liiljklliven och Jiirmed iisladkomma
varjehallda sIlliISakel'. Dell fad,pr- och IlIoderliisa f1iekan kOlli
vid 1:\ iirs itldl'l' (vid lS70) i tjiinst hos en kyrkviird OSllUlld
pii VallelI. DeBne hade en daller, som likaledes sysslade med
alt tiilja i lrii. En del djurfigurer och andra föremål had\'
fiirfiirdigals av helll\(', illIIan hon i 20-:lrs.Udern avled. Dca
illliit sig i liivlall lII\'d hcnllp, kallske i någon milli av iirelystIlad, dil hOIl hörde dell andra flickan herömmas för sin skickI ighel.
Tjiillslflickans arhdcn hIevo hiilIre oeh hiittre, S[l all ocks[l
dessa hörjadl' ollllalas. All hörja med skiinkle Dea horl vad
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gjorde lJiL och diL ulall lallke pil alL ra Il;lgol IJd:I1L för
silla sniderier. Men Sil gifLe hon sig Illed arheLaren Elias SalomoIlsson och hl(~v som dd he1l'r 'Sill 1'1,('11 : dd viI k fijr
-,--lIelllw som för Stl lll;lIIga andra siiga. all nu hegynLe en Lid.
dil :db kr:d'!l'r Illilsk upphjudas o('1J alb 1l11'dd lilh':lral:tg;l.~
fi,r all .~k:lffa IIPI)('hiilll'l lill sig och d(' silla.
l della S:llIlIIlalllwllg och illllall jag gal' iII pil mill egcllllig:)
11011
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Dea SalOIllOIlHSOIl Illed sin !w. .Jordkulan del provisoriska fiiIIlIH'"
i Tarasjöniis.

iimlle. J)ea Salomollssoll S;ISOI1l slli(/{'rska, ma jag efler ('Il
1]('IlI11'S milgs och :llldras siikerJigen sannfiinliga uppgifll'r. !ll'riiLLa Ilhgol om huru familjcll hade del miUlga itr fram:ll ('Il sallllskyldig vildmarkssaga 0111 slil och lImhiirandell. \'arom
man kllappl kan gi,ra sig en rikli'g föresliillllillg och som viiI.
redall den. fi,rljiill:lde aU hevaras SOI1l tidshiid.
SLadigl hemvist fallades, f:I.~L l'n skara hal'll ef!l'rhalld kOllI
till viirld('Il; dd hl ev fi,r familjelI all draga 1'1':111 dl'lI ('Ila plalscn lill dell andra. rolös och hjiilplös. Efter all först ha hol!
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gjorde lJil oeli dil ulall lallke pil all fa n;lgol IJdall för
sina sniderier. Men sa gine hon sig med arhelaren Elias SaJonlOlI sson oeh hl (~v som dl'! he1l'r > si II 1'1,(1'11 : d d viIk fijr
--ril~:-~~~;;~l för stl m;lIlga andra siiga. all nu hegynle en lid.
dil :dl:t kr:d'!l'r IlIilSI(' upphjudas o('1J alla IIll'dd lilh':lralag;l.~
fi'l/' all .~kaffa lIppehiillt'l lill sig och </(' silla.
J della s:lnllllan!wng oeh innan jag gilr in pil mill egclllliga
11011

Dea Sa!OlllonHHon lIled sin !w. .Jordkulan del provisoriska fiil"",,'
i Tarasjiiniis.

iillllle. Dea SaJolllonsson S;ISOIll sni(/('rska. Illa jag dU'r ('n
J]('nl]('s lllilgS oeh :lIldras siiker1igen sannfiinliga uppgifLPr. ])('riilla nhgot Olll huru fallliljen hade del Ill;lIlga !Il' fralll:ll ('n sannskyldig vildIllarkssaga onl slit oeh ulllhiiranden. \'arOIll
Inan kllappt kan giira sig en rikli'g föresIiiilning och SOIll viiI.
redan den. fiirljiinade aU hevaras SOIll tidshild.
Sladigt helllvist bilades, f:l.~l ('n skara ham eflt'rhalld kOlli
till viirld('n; tid hll'v fiir faIlliljen all draga f'rilll d('1I ('Ila plalscn lill den andra. rolös och hjiilplös. Ener all först ha holt

cn hy L:lflgvallnd fl:"lgra iiI' miisle den hryla upp lill \'allniisel. Del var sviir tid, och ingpn offentlig eller kOllllllun:t1
hjiilp gavs dd dii anlJat iin för de hell orkcslösa. Den falliga
modc'rn miisle laga de smil harnen pii kiilken och gic friin hv
till hy. friin g:lrd till gimL fijr all leva pii tillfiilliga sysslor och
harlllhiirliglH'ten, undcr del all IlWnlH'n skaffade sig siLL uppehiille nll'd liknande arhete.
Emellerlid slogo sig makarna ner. som lllan siiger, med IV.l
lonlIna hiinder, på ell sliille heniinmt Rö:lfallel. P:I gamlllall
nyLyggarevis uppförde de diir :lt sig en koja och hegynte
frrm ris och rot odla upp n:lgra jordlappar omkring denn:\.
.Ja, de komlllo sig sil pass för, all de föd«((> upp ('n oxe. son J
liillljdes och anviindes som dragare dels vid lH'mml'l dds vid
ulflyklcma till hygden fiir alt forsla 11('111 viiIvilliga miinlli·
skors g:lvor.
Niir d(~ som hiisl hörjat kiinna sig ha n:lgra Sn1:l svaga riiller i egpn larva, visade det sig. alt dessa ej voro starkare. iin
:lll de hlevo Hiikla fdn liigenheLpn. YlanlH'n lyckades nu 1':\
sl:l sig lied som Iandhonde i hyn Lilllerrsjö; diir föddes yLlerligare lrenne Larn. Men åter - dter () ilr och yLlerligare In'
barns födelse - har dd ut pil ny Hyllning. denna giing till
elt sLiille Tarasjijniisel. Diir Lycktes (h'L som OIJl dl' hijrjadl'.
som dd 1H'!t'r. kOlllllW sig !'tir IWgOt Jitel. och diir fijddes dd
tionde kll'lH'l. :\I('n lIej! Ater har dd ut p:1. n~-llningsiiV('nl\T.
nu till dl stiille med nalllnet Hish:tllan, varest familjen ett ar
uPlwhöll sig i en ga lllmal fiihostllga för att dii rifr:lll :\ter Jwge
sig Lill L:lIlgvaLlnel. Pil denna plals fingo de för en tid inhvsa
sig i en illa omhonad hagarstuga och leva i yLlerst fatliga fijrhållanden.
Nästan hartjagade, flyttade de därifrån till Lilltersjön,
van'st dl' ocks:1 ('n grlng förut vari l. De fingo diir tillsvidan'
slå sig ner prl elt arrelldatorbostiille, tillhörigt SaJsåkprs holag. :\len utan hjiilplllpdd aH skiita jorden kunde dl' ('j Iiinge
hli kvar diir. nLan milste Jämna stiilld och hyn med hamskaral], Husvill och utarmad pil alla vis nedsaIle sig diL mannen nH'd dl' sina till sist pil Tarasjöniis('ts kronopark och hlev
diir pn P:l sin lid niistan rikshekant man -- ,Tarasjiimanncn .
l

II isloril'1I 0111 d('1I ('II\'isl' nyhyggarl'1I diir. SOIll i sill npplriidallde ick(~ sii lill" ('rinr:lr oln d(' l'orJllid~1 hindnanlalniinnew', vilka logo sig hem och egd, var de Iyckll' dd hiisl vara,
iiI' nog inl(' horlgliimd iin. Dl'n lllspl'!ud('s an'n omkring
viirldskrigds hiirjun. J)iir han slod lilan lak iin'r hllVll(ld fiir
sig och de sina, lvekadI' Iwn inie all tuga land:> och vud
diirlill \)('hiivdl's, hiisl hUll gill<'; >lIiid Ilar ing('n lag», n]('IIa(k

Ahygglladl'1' p[, Tal'as,iiinib kl'ollopal·),. Yal'i familjen bodde
IIIHh~l' ~tl'idcns

dagal'.

han, och siisom svensk man m[l jag viiI hl ho P:l kronans nwrk.
resonneradl' han. Byggnadsskog fiilldes pii knlJlolllarkl'n lllun
lil1stiind. Del siigs, all lwn och huslrull sjiilva drogo timret lill
h~'ggnadsp\alsl'n; ('n sprinl slogs j slockl'n, 1'('I)('l över ryggarna,
och sii forsladl's det fram. Dl'! egJUt helllmcl uppfördes for l
HOg, siilarvligl del iin hll'v.
~1en viigl'n var inll' h1g('ns. ?\1~'I]()iglll'll'l'na hlandade sig i
saken, och kundl' ju. mill j del lagordnade salll h ii I1ct , ej göra
annor)ed(,s. Dil Salolllons"on illl(' godvilligt a\'l'IYIl:lde 1'ran "in

sjiilvtaglla Iiigenhel. revos ilhyggnaderna, och familjen stod
an~'o pa har hacke. :'Iiu viidjade Salomonsson till hilgre myndighder iin de lagenligt förfarande jiigmiistarne i orten. Ar
l \) 1:1 nppvaktade han i egen person - »en blondlockig, skäggig
n's(' Ined skarpa hla skogsmansilgolP, som han kallades i ell
lH'skyddand(' lidnings arliklar i sak(~n -- regeringen i hnvlldslalkn och Idagade och )H'giirde histillld. Man intresserade
sig filr fallet och fann pil utviigar all hjiilpa. Dell I'nvetne
nUllllwn, som nu iinL!igell lycktes ha vaknat upp över sill plikl
alt dra försorg om sin familj till vad pris som helst, vanll
omsider sill avsikt all fii dt verkligt eget hem. lIan fick hli
kwnotorpare pil Tarasjöniiset, och efLer honom kommo andra:
mi iiI' diir dt litet hysamhiille pil ej mindre iin 9 ilboar. SalolIlOllsson hl('\' ('Il föregilngsman inom nutidens nyhyggarviisende --- stall'n illsag det kronans ödevidder i Norrland oeh
:1I1IIOrstii dl's k linna och hilra fil iihyggare, som v i lja ska pa
hem diir iil sig och dc sina pil driigliga villkor.
Ikt iiI' friIIl dessa stridens :h' i familjens liv, som dl' hiir
al('rgivna hilderna förskriva sig; dc togos av ell till Tarasjilniiset frilll tidningen Dagens Nyheter utsiind fotograf. Vi se
pil den ena husiiingan, vari hilde lIliinniskor, djur och grilda
voro iuhysta. p:i den andra synes Dca, husmodern med sill
v:lckra, viiiskillla fjiillko, siikcrligcn en stor skall för familjen
och ell av hennes djurmodeller, niir hon övade sin konst med
kniven. Ilitian iiI' den tillfiiIliga ladugilrden.
Friill denlJa l:inga utvikning må vi nn återviinda till iil11nd.
Under dessa falligdomens iiI', då de många mUlllwrna
kriivde lIlat och kropparna kliider, hlev triisnideriet för lka
Sa IOl11onsson I'n l iten inkomst kii Ila, ja hen nes förutnii I11nde
milg, 1'. A. Persson, har meddelat, all della »till stor del hidragit till livsIIPIH'hiille för familjen»; och en av hennes döllrar, Erika. skriver: »1\[aml11a har inte Hill siitta sin konst iil
sidan, dd har varit hennes dagliga handarbete, och det har
varit h('IlIH's Ievehröd för sig och henncs familj, ty när hon
silg, att oll1stiindigheterna blevo större och osäkerheten Olll
hjiilp tog till i lH'lIllllet, så mils te hon åter till med sill snideri:
hittida och sent har hennes arbete varit i gång för all få nilgon slant ".
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Dl'ssa 1I11alalldl'Il' lilla oss tydligt nog fiil"sla, lIIllkr \'ilka
ylln' olllstiilldighdl'r Dl'a S:dOIIlOIlSSOlls llalllrlig:1 allIag kli'
sllidnillg kunllno alt ulyeckla sig, Frilll alt undl'r ungdomcn
niirmasl ha yaril en sorgliis Ick u[an hl'stiim[ S~'fll" hll'y snidandd e['[er giflermidl'! för hcnne cn födkrok, sonl i lid och
olid Illiisl!' lillgripas, Varje !l'dig .Sllllld, skrin ... hl'lllll'S dolkr.
som hon kUlldc fil övrig friIII hushilllslll'sl~Tl'll, iignadl' hOIl al
al"h;~Il'! mcd kllivcn för aLL framsliilla de fiiremiil. vilka 1)(,hövde fiirvandlas i IWllllillgar eller hli hylesllll'dl'l; ly l'j siillall
lillbyttc hon sig för vad hon gjordc livsmedel. kliidesplagg
och :lllnat fiir familjcns hehov, Alt börja med hadl~ hon a\'sii.llning i bygdcn, mcn snart hörjade hennes arbdl'n a II komma i ropl'! och eftcrfdgas också pil andra hill!. De 1H'laladl's
oe;ks:l cj Sil kll'n[; riill vanligl var det, all hon fiir 1'11 lappgrllpp hckoIll ;-)0 kronor. Ar1wtcna köptcs ('j siillan ay pnSOllcr, som pil dclla siilt ville hringa hjiilp iiI familjcn i dess
s\'ilriglH'tcr, En god ayniimcrska var siillllld:l l'n frll \V, i
On'hro, yilkcll »lIllIleI' dcn sYiiraslc lidcn pii parkcn) ol'la
kiiple snidcricr och siindc gilvor. .Jiigmiislan~ (iran i Back(',
som av henne besliillde bl. a. »en stor hiisl SOIll slod P:'l Inlla"
(d. Y. s. mcdar), niimnes i dolterns brev iiven som en ay hellIll'S hjiilpare och gynnare. Pil della siilt spriddes hennes :11"Jll'll'n iiI m:-lllga hilll, hdst som hon, ilIminslonI' tidlals. "ar
olroligl produkliv.,Dil iII' t !l10 Angermanlands hcmsliijdsfiircning hade ulstiillning i Sollefleii köping, funnos diir ocksa
arbeten av Dca SaloIl1onsson - lappar och renar - som bl('yo
l',j Sil lill'! uppmiirksammade, och linder dl' följande i'ln'n fiirsitIdes genom sanlIna förening flera and.ra alsll'l' ay henlll's
hand, C;enom hemsliijdsföreningl'ns fiil'lnedling kOlli h011
OCkS:'1 med pil Balliska utsliillningen i Malmö 1\)1 -l med renoch lappgrul)per, vilka illbragte henne diplom. N:lgol anllal
offenlligt erkiinnande eller pris kom, Silvilt bekant. ('j nagonsin
Tarasjösniderskan till del, ehuru hon viiI hade kunnat fiirtjiina det.
Man mi'l nu fråga: l\Iiirker mall hos Dea Sal0ll10IlSSOn nill Meddeladc i IJl'e\' till frll :'tlIlla .\Ildl'rssoll. SOIll i sill lur sIidii dl'Ill

IiI! fiirf:s fiirf"g:IIH!<'.

gon allvarligarc slriivan ~lll vinna ulbildning fiir . . illa IIl1ll'J,(H'IH!l' anlag. och vilka llH'dd slodo diirvid helllH' till Jllll/""
vilka fiircIllitl inln'sslTadc hl'IlIH' all ad,ilda, oell varulilllwll
1,0111 hOIl liillgst?
Att hos 1H'llne fanns cn ml'dvelcn kOllstdrifl kan l'j fiirnekas. Hon »totade» ej till sina figurer, obekymrad om, huru
dl' hlcv'o; hon studerade mOlkikI' eller fiirchilder oeh IH'dlade
'·n v('rklig nil pil all kOlllllla till goda ('('sullaI.
Da niigon fragade h('nnl'. hur hon kom pa silla idpl'J' .
hrukadI' hOIl siiga: »dii kllln ta sii sjalv» : dd var ('Il illrc, slark

Vl'ilkoppal" III<'d djur- ,,<:il yäxlllloliY.

lust, som drev ]H'lIIH'. och man miirkll' hl'lIIll'S gliidje. da hOIl
frambrillga n:lgot golt arbete. Hon levde mcd sin sjiil
i della. Och niir nilgon tyd.k, alt hon var duktig) eller
kncpig» oeh kunde »göra tid Sil naturligt>. svaradc hOIl hlott:
) NI) ha jii sdl sii pass·). d. v. s. s~i m~Tkd som: Ilog har jag
givil sii pass akt ph dl' fii('('mal, jag villl' avhilda, all jag bordl'
kunna avvinlla dl'Il1 n~igra yt'rkliglH'tsdrag. ])a hOIl kom i
»arlwtslagen». blev hon ibland Sil ivrig, att hon glölllde allt
annat bara fiir alt Ui silla med sina funderingar. klalltar och
v'crktyg och - som hon brukade ullryeka sig -- kala . . \11
hon har pii l'n begavnillg. som i l~'ekligal'l' villkor kUllIlat ulyt'ekla sig till en fiirm:lga pii sitt omr~ltI('. Iiirer salul1lla ('j
k unna förnekas.
I~'ekals
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.\Iau kau fiuua eu llIiirkhar skilluad i vad hou gjorde
ulldl'r siu 1l)('d(,/:i1d('r, IH'UIH'S hiisIa prodllkliollstid, och pa
iildrc d:lr, hell Ilaturligl fiir iiHig"1, efIPrsol1l jll ocks:1 hou
JlIed an'fl hkv valhiillL Ol:h JlIifldre skarpsYlIL; JlICfl ocksil
pa vad hon ilsladkollI före »kristiden» och lIudl'r och efter dellll:1. FiirllL gjorde hOll allL IIwra oUlsorgsflllll, senarc
\"('1'),;:1 IWIlIH'S arl)('I('1l seh:lhloll. IIppn'pllillg.
l'lld('r krislid('fl

HUs!, snidad av Dea Salomonsson. Hos henl.-ägal'en V. NOl'din
i Mo, Hesele.
OlllllWI'

MOllin !'oll>.

giilldc del, ocks:l för hcnne, a IL »förtjiiu:l pCllgan; hOll fabric(·rade. Vill JlIan diirför se vad »Tarasjölliisgumlllan», som
hon ona hcniimllls, kUllde som hiisI, sil mil mau laga nilgoL av
lJ('l1ncs arb~Lcll slrax förc krigeL i beIraklande. Då iiI' [ormen
uttrycksfullare och mjukare iifl i senarc arbetcn, allt utfört
med påfalland,e omsorg och milllhet om hiista möjliga uttryck
för vad hon ville.
Dea hämtade förebilderna Lill sina sniderier mest från de fyrfota djuren omkring sig - någon fågel, c1jest ett rätt vanligt
förenl<l.l i allmogens djursflideri. vet jag ej av, aLL hon inlilLit

sig pa -

sanl! lappar, vilka 110n avhildat i sina grupper av

Jjiil!foJk: lIagon annan av henne iisladkollllllcn miinniskoavhildning kiillnl'r jag icke. I enstaka fall, som orllallll'nt pil sk:ihr o. d., Ilar Iloll anviilll sig av viixlmoliv. Iloll Il:lr fiirsiikl
sig pa :111 snida hiisiar, kor, filr, gelter, hnndar, kallor och
harar
kriik,) sitiullda, nll'd vilka hon dagligdags 1II11gillls
lll'lnllla i 1Jygdl'1l eller som hOIl kunnat iaktlaga i skogl'll.
:'Ilen sin Lvin'lsntan mesLa fliL har hon nedlagL pit renar djur, som hon Iydligen funniL mcra LacksamL dekoraliva iin
Ilagra andra . .Jag Lvekar icke aLL siiga, aLL hall ocksil vid avhild:lIldd av dessa kommit liingsl i Ilaturlrogl'nlll'l och ('sl('li,k \"('rk:1I1. lkssulom har hon formal fiin'lI1iti. SOIIl J)('llii,,1s
salllil'-grupperlla: skidor, akjor, kat'l'epallllor,
IIll'd !. ('x.
kobor 1I1. 111.. ii\"(~nsom iltskiJliga nylligllds- och prydnadsfiin'mal, slaniI' och Iriikoppar av » vrilar» , vilka försells med
['('lil'l'skulplur. S:ISOIl1 d('n hiir :l\'hildade koppeu frilll .Junsdc
priisigilrd. Dessa senare föremill visa pil cLL lika fiirs(;lende
och siikl'l'1 h:lIlllhg som dl' fiirsl niimnda ar])('l!'na.
Snid('s"l'l'kl~'gd har fiirsL ocll sisl varil kniven: fiirsl 1II1litor
s('nan' :11' logos n:igra sJöjdjiirn lilI hjiilp. I v:lIlliga fall siiIde
o('h I)('arhdad(' snidl'rskan sjiilv
sill virke. "- lIelsl snidadl' hon
.
i :1I"l'(1, n1('ra .siillan i hjiirk eller furu. Var <Td sliirn' arhd('n,
.SOIll skulle ulfiiras. kunde nJamJen biLriida med aLL. som hon
sade. '~'x(' tell lik". innan snidningen hegynll'.
Till ('n hiirjan ringo arhdena ej niigon annan yLhehandling
iin avpulsning('n av sjiilva Iriid llIl'd glasskiirvor eller silndpapp('r. solll Sl'nare kom i hruk. Liingn~ fram hörjad(' de feruissas eller 1)('1I1:lIas. Iliirvid har Ika visal god sll1akkiinsIa
och fiill god verkan. De fiirgl'l'. som kommil till anviindning,
iiro viLL, grön!. röLL och svar!, allt!'flersom föremiill'ls nalur
kriiv!. En l'gen mdod har hOIl haft alL åsLadkomm'a l'n naLurlig grå eller hrun fiirg pilrenurna och andra djur: på den uv
ljus oljl'l'iirg lagda lIn<1ergrundl'n ha dc miirkarr'. l'nhetliga
l'lIer flammiga parlierna anhringaLs medels niiverrök. Fyndigl
har hon OCkS:"1 lagit i al1viindning elL liimpligt muleriaI all
giira de greniga hornen av; för all d(~ssa skola vara hållbura
iiro de förfiirdigade av Iiider. som gel10m siirskild hehandling
filll niidig slyvhet.
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Siua reuar. liksom alll ii\TigL. har hon uoga studerat dler
naluren. An i dag fiirelar ('U och auuall lapp lik,som i fi;rr:l
tidl'J' siua J1yllu iugsfiirder lIer:L! l:t IHIl'l geuom .Iuuse!P. \' id
dl' skogshyar. van',st Dea 1('\,:11 och dil I:iPP<lI"lIl' kOIUluiL h:lr
lioll kommit sammau 1l1(~d siu<l IllOdell(T. hil(/t' Illiilllli,skor och
djur. lkn gamla lappkvinna, som hiir avbildats och som ))('riiltat mig flera drag ur Deas liv och siil! att arhela, har saluuda varit en av hennes modeller.
~ren Hit oss nu dröja vid den sami(~- och J"l'ngrupp. vilk('1l
hiir fiill pla Is såsom elt typisk t PJ"l)\, prl T:l rasji;su j(!l'r,sk:IIl,S
kousl. och siika 1:I;.:a (h'l :IV dess ddalj('r.

Haido (Olllkl'.l/"nat. HL). Hos fru Anna Sjöden i Skedolll, Mull I',\. [o'öl'J'iird.olllkl', 1!11O,
(JlllllIlll' :\!odill foto.

Huru livlig och naturlig iiI' ej gruppen! Dit jag förevis:lde
fotot för den ovan niimnda lappskan. trodde hon full! och
1':lsl. alt det var lagel 1'1'11'1' kV;lude fi;n'mill: '1l11'II hokk('n
ha v(ire hiir'!», friigade hon med ofiirsliilld uppriktig hel.
Det är en1'ai'tll, »rajdo», eller rad av lappar och renar stadda
på jll'ttet, flyttning. I spetsen går en betslad råntjo cller ki;roxe. :Medclst rakts, den breda dragremmcn av koliider. som
med sin främre iinde iiI' fastgjord nedtill vid rencns lokor,
kesas, och nIed den andra vid kercl::, »akjan». drar han denna.
Akjan iiI' med sitt innehåll omsnörd med ];u1'1.:s eller rep a \'
Iiider. l dess bakbalk iiI' en annan rem, hikkollljelJ[) jl, för del1
efterföljande spärr-renen, slJuilck, vars uppgift i rajdon iiI' all
reglera farten, Hiir följa ocks:, el! par andra rel1ar. ('Il resel"\'ren, även han en grenhornad stor rån tjo, samt en kalv, mcse.

:)c \'i nu pa lappamc sjiih'a, sil g:lr lappfar. (/Ilic, friilllsl
pil sina liklilnga skidor, '/';il/kull. l handcn har han stan'll.
klu'kkf/, pil ryggen, fiisLud vid li\Tl'IlI111CJ1, Sl/()/J/J('lIi, )}kl'rljeIP,
dit", del lllllllhiirliga fangsll'l'Jll'1. Diir hiillg('I' oeks:l ('n koks!'

En modell -- GS-åriga Leisa ,Jonsson från Graninge.
(;111111:11> J\folJill foto.

dll'r dl'iekskopa. kanskl' iivl'n 'assk!', viiskall mcd sked, lobak
och eldgl'l'jor. Driikll'1l se vi l'j så mycket av, ly hall iiI' skymd
delvis av dragrenen: men vi finna. att han över del långa
håret. kil"kkies vllo{Jta. hiir sin blå tjllfJ{J eller lappmössa på
huvudet. Han iiI' iförd kolt eller j.apt och har lindor på benen saml på fötterna renbällingskor, kamoks eller kåikalz.
faslbundna Illed vlloddek, d. \-. S. »smöjda» (flätade), gulgröna
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)·J1ch'lIId. Pil lliinderna har han skinnhandskar, 1'(lJlIls. Vi
k1lnna inle s(~ dl'!, JlH'n siilu'rligl'n har lian oeks:l innanför
kollen sin barmprydnad cller IIl/()IIsl,oJllc, ly han skall Ylsa
sig i hygdcn d:l Ol:h d,l Ol:h vara snygg.
El'lcr honom komnwr lappmor, Ijilljc. !lon hiir ell ri,d
l.illllll pil hu\'ndl'!, och i de I:lllga fliilorna har hon infiisl cn
~i'lrskild prn',n;ld av l'iirg;i1 ~'J1('garn JJH'd gl:t.~pi·lrlor i, Ilurl."ulduk Pa lliill<krna har hon vila hiillingltandskar, l,islfls.
11('n1H's kapl<'" iiI', ,~Oln dd skall vara, liingrc iin JlJannens.
nH'd ('n riid hard rllnl IH'r1i11. Vid hiilll'i. liI'lll'. hiir iin'n hon
('n vii~k,J. IIIJI/I,u. nH'd lIlalsked och S~'- samt cldgn'jor i. Omkring IJ:lis('11 har lIon ('n duk. !ciIlil', Ldl:Jnde I'ran skuldrorJla
11('1' iin'r hriisld och h'lI'Inpr~·dnadl'll. Ol'h sa hiir hon P:I
ryggelJ d('n s. k. >>Iduhh('j\>>, pil lapska 1.'irl,ollle eller 1.'urkcJll,.
('n skinnkliidd
kanl) av granlrii, vari h('nl]('S li";J hnrn
(JJlfl/lll) ligg('!" viii .~kyddat pil sin hiidd av rispad vi(It'bark och
skinn (,I kr ,lIInnl mjukl. I'.i fiillcrJla har hon lik.som nwnnell
skinnskor och gill' liksom han pii skidor.
1 akjnn sil:('r ('n halvVIIXl'1I Jlieka. l/ei'!fI. mcd kiirliimn]('ll.
Il/hljl', i sin halld; hn'dvid sig har hon Ilriltsj PflIIl/ll, kalT('·
panna/J. som Iapp('n l'j kan undvara. kanske minsl pil flylt1Iingar1la med dl'ras kriiva1lde mödor.
l dcn hiir akrgivlJa grnppen saknas Ilil'n/e. 11lInden. som
cljl's giima iiI' med j »raidolJl', med vilka han, dcn trognc
viiklarl'n. jll hi'r Sal1lIlWlI: iiVl'lI andra viixlingar i l"raIllslii11ningcn fiirclwlllma, olika ansiktslypcr o. s. v.
?'lIed 1Iill och fiirg har snidcrskan, som man förstilr. oeksa
varit vl'rksam för att ilstadkomma Sil naturliga ansiktcn och
driilder SOIll miijligl, och llon har ()cksil lliirvidlag visal h:ldc
verkliglH'lslrohl'l och niilt handlag. iiven om ej miist('I'\'erk i
hiigre mcning ilstadkol1ll1lils.
Till sist migra ord 0111 djllrsnidcrskans
Tarasjöniis per·
soulighel.
lIon heskri\'es a\' del1l. som kiiuc!e hcnnc pil iiIdrc dar, som
('U trevlig gUlllma, »renhilrig» i sitt viiscn och med en god
fond av humor, som kom \'iil till pass under dc \'iixlingnr och
svilrighl'l('r, lin'L i rika milli hjiid h('nIH'. D[l hon kom i he-

riillarlagell. kUllde lIlau ra hi'l!'a lu('r iill ('11 /t1.~li;.:11('1. ral'llwd
hOI I fi·II'.... I:1I1 :1" IlIiil:1 och ii\,('I'\·illlla d(· ...... a. 1':11 . . adall har ('Il
av 1)('III1('s viillillllor ollllala!.

Eli gallg kOllI JllaIU]('11 IIl'UI fritll 1I:".~ol :Irlw((' i skog('1I i
liiu1Iigeu d:i1igl lUllulir; /tall var vad, Illall kallar skog·SOIHI.
l nuumeL IiI;': dl par skiJlu, SOIll han fick l:lg i och hörjadc
kasla av och all i vredesllIod. lIuslrun hönk (H'h S:If-( prl ligamle en slund. :\lell Sil gav ocksii hon sig lill nLl piska och
h:llI(bl,a . . Illcd skiulH'1I liksolll i r:ls('ri. Fiirlllldr:ld lIlasl('
111:11111('11 fr:lg:,. \';lrfi,r hOIl ;.:.iord(~ sii.
.10, 1111'111(' hOll, .la
11"1')(1<1. dii va pa skinna. du va' drill, ii dil gdl .la a f-(~ pa dOIll.
I hl m:isle dcu lllisslYJllt' skrulLa rIt alllihop, och (holl husliga
stormeu var örer.
/)ea S:J!OIUOUS~ou lyekcs silluud:t ha v:lrit ('U i fina :Irs(~
('IIlI\'1I ov:tIllig kvilIlla. viiI viird all ))('varas i llIiulIl'! ('j all('J1:IsI fi,r siu nu skildrade snidllingsfiirdighd, vari hOIl fntlllsiar .~oln ('Il av sill h~'gds friilllsla.
111'1I1]('S liv iilldad('s gellolll ell ol~·cka. l!lId,('r ('Il k:1I1 dag
fi,rra vinlt'rn skulle hou giilled i gilrdells kiill:IJ"(' 1I]('d ('11 gryl:!
gliid:!nde kol för alt viirma upp den såsom valllig'!. iiI' i hygd('n.
])iirIlen~ rakade hon ut 1';,1' kolosförgiftnillg och fanlls di,d i
,,\':J!"Il. 11011 \'ar vid ... in död 7f> :ho g:tIlll1wl.

