
”De tycka emellertid av gammal vana att det 
smakar gott, och tro dessutom att det är bra 
för hälsan”

Bland samerna i Nordskandinavien utgjorde i 
första hand kött och fisk huvuddelen av kos-

ten fram till början av 1900-talet. Att den samis-
ka befolkningen också har använt sig av många 
vilda växter till såväl matlagning som medicin 
är mindre känt, trots att sådan växtbaserad föda 
var relativt allmänt förekommande bland samer 
fram till slutet av 1800-talet.

I takt med att andra traditionella samiska se-
der försvann vid tiden för industrialiseringen, 
samt att distributionen av kommersiella matva-
ror blev mer allmän även i de avlägsnare delarna 
av Skandinavien, så avtog det traditionella växt-
utnyttjandet. Andra externa orsaker kan också 
ha påverkat denna process, så tog till exempel 
nyttjandet av tallbark abrupt slut i och med att 
det blev förbjudet att skada träden på kronans 
marker från och med 1870. 

DET ÖVERGRIPANDE SYFTET med examens-
arbetet har varit att dokumentera hur samerna i 
norra Sverige har nyttjat växter både som föda 
och för medicinska ändamål men också att ut-
röna vilka växter som var viktigast och hur och 
när dessa insamlades. Tidsperioden täcker i hu-
vudsak perioden från slutet av 1700-talet fram 

t.o.m. mitten av 1900-talet. Dessutom har jag 
jämfört det nordskandinaviska växtutnyttjandet 
med andra grupper av ursprungsbefolkningar i 
ett cirkumpolärt perspektiv. Vidare har jag tagit 
reda på hur stora mängder i kg/hektar det finns 
av kvanne och ängssyra inom traditionella in-
samlingsområden genom inventering, insam-
ling, torkning och vägning av rot och skott på 
fyra lokaler samt om växtutnyttjandet skiljer sig 
åt bland samer beroende på geografisk lokalise-
ring i norra Sverige. 

Jag har använt mig av äldre och nutida litte-
ratur, etnologiskt material, fältstudier och djup-
intervjuer. 

ETT TYPISKT EXEMPEL PÅ SAMISKT växt-
utnyttjande är samernas bruk av kvanne (Ang-
elica archangelica L.). Användningen av denna 
växt finns dokumenterad redan mycket tidigt i 
historien. 

I litteratur från 1600-talet beskrivs hur kvanne 
åts såväl rostad som konserverad (Schefferus 
1956), så kallad ”gompa” är en av de mest om-
skrivna rätterna som samerna framställde av 
kvannen. Den tillverkades genom att man till-
satte hackade och kokta kvannestjälkar till ren-
mjölken som sedan värmdes upp. Resultatet blev 
en sorts färskost som gick att frysa och på så sätt 
kunde de få tillgång till denna grönsaksrätt un-
der hela vintern. Kvanne är också en av samer-
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nas viktigaste medicinalväxter. Särskilt roten är 
omskriven som ett ofta använt botemedel mot 
inre sjukdomar som exempelvis kolik, magsår, 
skörbjugg och även mot svimning. Att kvannen 
också är verksam mot skörbjugg bevisas av dess 
höga C-vitamininnehåll. I de flesta skriftliga käl-
lor finns emellertid enbart ett fåtal växtarter be-
skrivna. 

Kvanne och tallbark har fått mest uppmärk-
samhet i litteraturen. Samernas bruk av tallbark 
har sina rötter mycket långt tillbaka i tiden. Bar-
ken fläktes av i långsmala sjok med särskilda 
verktyg under vår eller tidig sommar och skala-
des sedan så att man fick fram den C-vitamin-
rika innerbarken. 

Konsumtionen av denna innerbark tros där-
för vara en av anledningarna till att samer så gott 
som aldrig drabbades av skörbjugg. Torkad och 
rostad bark blandades sedan med kött- eller fisk-
rätter.

FLERA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR har 
publicerats som behandlar barkens historiska 
nytta. Barkkonsumtion har bland annat visat sig 
ha positiva effekter genom att det sänker koles-
terolvärdet samt minskar risken att få cancer. Ett 
annat cancerhämmande ämne är betulin som 
finns i björkblad och björkbladsbad var något 
som samerna använde för att försöka bota can-
cer i underlivet. Ängssyra, (Rumex acetosa L.) 
och fjällsyra (Oxyria digyna L.) är andra växter 
som omnämns i skriftliga källor. 
Ängssyran, juomo, är en ört som nästan ute-
slutande använts till matlagning. En vanlig rätt 
som tillagades av syrorna var juomo eller juob-
mo; det var kokade ängs- eller fjällsyreblad som 
rörts ned i renmjölk. Det var också vanligt att 
stora mängder bär togs tillvara och dessa åts ofta 
med renmjölk och förvällda syrblad. Samerna 
har nyttjat ett brett spektra av växter där en del 
växter har använts både som mat- och medici-
nalväxter, andra har enbart använts till medicin, 
exempelvis den giftiga tibasten. 

Kvannen förefaller alltså enligt både mina 
studier och annan forskning ha varit samernas 
viktigaste och mest betydelsefulla växt genom 
historien. Namnet för den tvååriga kvannen, bås-

skå, är ett mycket gammalt samiskt ord som har 
uraliskt ursprung. Namnet indikerar därför att 
insamlingen av kvanne kan vara en flera tusen år 
gammal tradition inom det samiska samhället. 

Nyttjandet av den ettåriga kvannen faddno är 
mest troligt ett senare påfund då ordet är ett lå-
neord och samerna lånade inte ord förrän långt 
senare (mellan år 200 och 700 e Kr). 

Kvannen har både i litteratur, i de etnologiska 
uppteckningarna och av mina informanter om-
talats i lyriska och entusiastiska ordalag. En av 
växtens många fördelar är att den är så lätt att 
variera och att man i stort sett kan använda hela 
växten, vilket annars var ovanligt. Kvannen är 
också enkel att skörda. Detta gällde generellt för 
de flesta växter det var lätt att skörda dem, det 
krävde inga avancerade verktyg, oftast var det 
bara att skära av, rycka eller gräva upp växterna 
för hand. Tallinnerbarken var jämte kvannen 
också en mycket viktig växtföda för samerna. 
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Den kanske viktigaste egenskapen hos inner-
bark är dock att den kunde torkas och på sätt 
kunde lagras för åretruntbruk. 

SYRORNA, ÄNGS- OCH FJÄLL-
SYROR, som jag valt att placera 
efter kvannen som samernas näst 
viktigaste växt, var betydligt mer 
tidsödande att plocka än kvan-
nen. Dess små blad plockades ett 
och ett och repades sedan så att 
vare sig stjälk eller blomma kom 
med (Dagny Skaile muntl. 2006). 
När man sedan kokade syrabladen 
var dessa väldigt odryga. 

I litteraturen kan man läsa att syran 
plockades i stora potatissäckar, det krävdes att 
man plockade till dess säckarna var helt fulla, an-
nars var det ingen mening med att gå hem igen.

Det tyder på att ovanstående arbete måste ha 
tagit både energi och tid från deras övriga syss-
lor, och det kan också förklara varför kvannen 
varit mer betydelsefull än syrorna. En av syror-
nas fördelar jämfört med kvannen är dock att 
dess skördetid inte är så begränsad som kvan-
nen. Inte heller som medicinalväxt har syrorna 
till närmelsevis haft en sådan betydelse som 
kvannen hade. 

Syrorna var primärt matväxter även om vi nu-
mera vet att de är C-vitaminrika. Kvannen gick 
att använda på fler olika sätt än syrorna, detta 
skulle kunna tyda på att ju fler användningsom-
råden en växt hade desto populärare var växten.

I DEN NENSÉNSKA SAMLINGEN (Drake 
1918) om västerbottenslapparna kan man läsa 
att samerna har odlat rovor och ängssyra på sina 
renvallar. Renvallarna var goda marker för ängs-
syran och de utnyttjade samerna genom att dels 
hindra renar från att trampa omkring för många 
dagar på samma renvall, och dels med att odla 
både rovor och syror på dessa renvallar. 

Många av Nordamerikas ursprungsbefolk-
ningar praktiserade också ”jordbruk” genom att 
de odlade t.ex. majs, squash, bönor och pumpor. 
De utvecklade också olika metoder för att öka 
tillväxten på grödorna samt för att optimera ha-

bitatvillkoren. 
I Sverige diskuterade Linné odling av kvanne 

och andra betydelsefulla växter i fjällen redan på 
1700-talet. Han menade att det vore lämpligt 

om man kunde odla växterna som sam-
erna nyttjade till hushållet. På Färöarna 

odlade man kvanne en bit in på 1900-
talet, tanken är därför nästan osan-
nolik att dylik odling inte ska ha 
skett någon annanstans i Norden. 
Sådd av kvanne i lämpliga biotoper 

skulle ha givit samerna närhet till 
resursen och kanske framförallt en 

större, enklare och mer kontinuerlig 
skörd av deras viktigaste hushållsväxt. 

När det gäller tallinnerbarken så har forsk-
ning visat att tallar nära vistesplatser och gamla 
bosättningar oftare barkats och barkats fler 
gånger än tallar spridda långt från bosättningar. 
Blev bristen på bark för stor hände det att sam-
erna flyttade ifrån bosättningen till en annan där 
det fanns större tillgång på opåverkade tallar. 

Vi vet också att samerna inte lät sina renar vara 
mer än något dygn på renvallarna eftersom de 
annars skulle trampa ner de värdefulla ängs- och 
fjällsyrorna som växte där. Sannolikt startade od-
lingsverksamheten som ett aktivt gynnande, när 
de sedan insåg fördelarna med detta kan sam-
erna sedan ha övergått till ett stegvis odlande. I 
skrifter från Arvidsjaur kan man också läsa att 
samer har odlat ängssyra ”fastän den växte vild”, 
vilket talar för att odling förekommit kanske just 
för att förenkla skörd av växter fastän de också 
fanns i vilt tillstånd. 

DE FYRA UNDERSÖKNINGSOMRÅDENA
för fältarbetet ligger på två olika platser i norra 
Norrlands inland. De två första lokalerna ligger 
i byn Kraddsele, invid Järnforsen ca 7 km öster 
om Ammarnäs, i Sorsele kommun. Dessa loka-
ler valdes på grund av känd, riklig kvanneföre-
komst. Försöksområdet i Seidegava, som också 
delades upp i två lokaler, valdes därför att min 
informant, Dagny Skaile, pekade ut området 
som hennes främsta kvanneställe. 

Kvannen växte i mycket stora kvantiteter på en 
lokal i Seidegava, ca 200 kg rot och 120 kg stjälk 
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per hektar fanns här. Ställer man denna stora 
skörd gentemot ängssyrans, 2,5 kg ängssyreblad 
vid Järnforsen lokal 1 och 1,6 kg ängssyreblad på 
lokal 2 (Järnforsen) per hektar, så blir skillnaden 
i skördekvantiteter tydlig. Jag har dock inte fun-
nit några siffror på hur mycket kvanne en familj 
hade behov av på ett år, bara texter som beskri-
ver att ”samerna plockade en mängd kvanne”, el-
ler ”kvinnor och barn plockade stora bördor av 
kvanne”. I ett dokument från 1700-talet står det 
att norska kyrkan årligen fick så mycket kvanne 
som växte på Fuglebiaerget ”som sex män kunde 
skörda på en dag eller en man kunde skörda på 
sex dagar”. 

För att få en uppfattning om hur stor kvan-
nekonsumtionen ändå kan ha varit kan vi titta 
på siffror på annan växtkonsumtion (för att få 
några jämförelsetal). 

DEN SAMISKA TALLKONSUMTIONEN var 
ca 20-30 kg bark per familj och år (17 kg var 
minimiranson). Dock åts en hel del bark färsk 
under sommaren och en del torkades i sjok för 
senare preparering, så totalt uppskattar forskare 
att en samisk familj använde så mycket som 75 
kg innerbark (beräknat i torrvikt) per år. Detta 
ställt mot en årsranson av nödlav som endast 
bestod av ca 10 kg. En mycket försiktig skattning 
av en årskonsumtion av kvanne kan därför vara i 
storleksordningen några tiotals kg per familj och 
år. 

DET FINNS MYCKET HOS DE SAMISKA och 
hos andra cirkumpolära ursprungsbefolkningar 
som är likartat. Samtliga ursprungsbefolkningar 
har levt i skogs- eller fjällområden med långa 
vintrar och korta vegetationsperioder. De har 
haft ekonomier primärt uppbyggda kring jakt, 

fiske och växtinsamling. Samer har levt i ett 
kargt nordiskt klimat där vegetationsperioden 
är mycket kort och antalet växter som klarar ett 
klimat som detta är begränsat. För eskimåer och 
inuiter i Alaska och Grönland har klimatet varit 
än mer begränsande. 

Med klimatet som begränsande faktor har 
dessa människor på ett unikt sätt lärt sig att ta 
vara på det som växer i deras region. En del slog 
sig exempelvis ner på ställen rika på växter och 
bär som kunde trygga deras försörjning under 
året. Bättre kvalitét på grödan gav bättre smak 
och hållbarhet. Det fanns områden som omtala-
des som bra växtplatser, dessa besöktes år efter år 
och denna lärdom gick sedan i arv i generationer 
precis som den gjort för samerna. 

SAMERNA HAR UNDER TUSENTALS år använt 
många olika växter till sin dagliga kost. Växt-
utnyttjandet har i stora drag handlat om att 
skörda, kanske gynna, lagra och konservera vissa 
arter. Metoderna de använt till detta ändamål 
har utvecklats och förfinats över tid och har även 
möjliggjort ett regelbundet intag av vitaminer, 
mineraler, fibrer och annat från växter och bär 
som hindrat dem från att insjukna i bristsjuk-
domar. Växtutnyttjandet har alltid innehållit en 
sk. medicinkomponent. Samma växter har ofta 
både varit mat och medicin, en typ av förhisto-
risk ”functional food”. Det samiska växtutnytt-
jandet har också påfallande likheter med många 
andra cirkumpolära folk. Dessa olika ursprungs-
befolkningars sätt att leva, nyttja och använda 
naturen skiljer sig inte mer än att de använt olika 
växter, dock många gånger växter från samma 
växtfamilj. Vidare har sedan anrättning, skörd 
och konservering skett efter de förutsättningar  
och utbud som funnits för respektive folk. 
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