Muntlig tradisjon og
samiske stedsnavn på
Stuoranjárga/Tromsø fastland
Stine Benedicte Sveen
Sommerbeitelandet Stuoranjárga ved Tromsø
har både samiske stedsnavn og fortellertradisjon knyttet til seg. Ola Omma gir
oss et innblikk i denne lokale samiske kulturarven. Ola vokste opp på
sommerboplassen i Tromsdalen på 1920- og -30-tallet.
tuoranjárga er et vanlig samisk
stedsnavn som betyr «stort nes».
Her brukes det om halvøya mellom
Balsfjorden/Báhccavuotna og
Ullsfjorden/Olggosvuotna. Blant
tromsøværinger er området bedre kjent
som «fastlandet».

S

Ola Omma er født i 1922 og vokste opp i
en av torvgammene på sommerboplassen i Tromsdalen/Romssavággi
før krigen. Familien tilhørte
Romssuvággi siida etter Olas dialekt,
dagens Tromsdalen reinbeitedistrikt.
Ola mintes at de også brukte et annet
navn: Tromssen siida. Tromsen er en
skriftspråklig form av navneformen
Tromsa som oppsto i unionstiden med
Danmark. Det er svært spesielt at man
muntlig i reindrifta har brukt en
skriftspråklig danskbasert navneform
om Stuoranjárgas største siida.

Jeg ble kjent med Ola i 1999, da jeg fór
til Jokkmokk for å gjøre intervju i
forbindelse med hovedfaget i arkeologi.
Jeg skrev om reindriftslandskap – om
hvordan reindriftssamer bruker og
forholder seg til landskap. Reindriftslandskapet åpenbarte seg som et mylder
av beiteområder, kulturminner,
mennesker og dyr. Jeg grep fatt i
sommerbeitelandet Stuoranjárga med
sine stuora miesit, stuora
hearggit/«store kalver, store kjørerein»,
som det heter i Stuoranjárga-joiken. Jeg
ønsket å tilegne meg erfaringene til noen
som hadde levd og virket i dette
landskapet.

Dette medførte arbeid med rein, turer til
fjells og langs fjære, og intervju.
Etterhvert ble jeg innviet i et fellesskap
av folk som forholder seg til
Stuoranjárga som steder de kjenner og
er oppvokst med og som de forbinder
med noe konkret. Jeg fikk innsyn i en
samisk fortellertradisjon som strekker
seg over generasjoner, i form av
muntlige overleveringer over kjøkkenbord og ved gamle boplasser og
gjerdeplasser. Jeg fikk høre beretninger
om fortidige hendelser og om navngitte
steder, samfunn og mennesker. Noen
slike har blitt nedfelt i personlige notater
og lydopptak. Men de fleste har bare
festnet seg i folks minne for å kunne

I reindrifta brukes begrepet siida om en familiegruppe, der alle eier egne rein, men har
reinen i felles flokk på felles beiter. De driver i lag og flytter i lag. Hver siida har sine
beiteområder med sedvaneregulerte grenser og flytteveier. Siidaen, med sine konkrete
mennesker og steder, har vært rammen for kunnskapsoverføring og
tradisjonsformidling fra én generasjon til den neste.
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Møtet med Ola
Turen til Jokkmokk for å prate med Ola
om Stuoranjárga, viste seg å være en
slik anledning. Jeg viste først lysbilder
av kulturminner jeg hadde registrert
samme sommer, altså de synlige sporene
etter tidligere tider. Det viste seg raskt
at kart fungerte dårlig for å vise hvor
kulturminnene lå. Jeg gikk derfor over til
å beskrive beliggenheten ut fra terreng
og beiteforhold. Bortsett fra et kort
besøk på den gamle sommerboplassen,
hadde ikke Ola vært på Stuoranjárga
siden 1939, da han var 19 år. Men Ola
var fullært gjeter fra barnsbein av og
kjente hver krik og krok av reinbeitelandet. Som Ola sa: »Jag har glömt en
«Vi skall koka kaffe – äte lite – så far
du… Tag nu det här». Lars
Walkeäpää og Ola Omma på Lásses
kjøkken, sommeren 1999.

del av namnen, traktan. Men om jag
skulle kjemma dit til Stuoranjárga, jag
skulle veta precis vart ska man gå».
Ola viste seg å ha et enestående minne.
Ettersom timene og dagene i Jokkmokk
gikk, husket Ola mer og mer. Han
husket overleveringer om gamle boplasser og gjerdeplasser han hadde sett
langs flytteveiene og i dalførene –
beretninger om hvem som hadde bodd
der og om deres slekts- og siidatilhørighet. Han kunne fortelle detaljert
om grensene mellom de ulike siidaene og
om deres respektive flytteveier. Ola
mintes også steder som først og fremst
er omfattet av »tro, hendelse eller
tradisjon», slik det heter i kulturminneloven. Kulturminner som ikke synes for
dem som ikke har hørt om dem, slik som
offersteiner og hellige fjell.
Men det som virkelig overveldet meg
ved Olas klare hukommelse, var alle de
samiske stedsnavnene som kom for
dagen. Etter å ha skrevet ned og
systematisert materialet, viste det seg å
være godt over 400 stedsnavn, de fleste i
Tromsø kommune. Kun 78 av dem
opptrer i primærkilden De lappiske
stedsnavn i Troms fylke, skrevet i 1935
av Just Qvigstad.

Foto: Stine Benedicte Sveen.

viderebringes muntlig, om anledningen
bød seg.

Mikkel Hurri og Ola Omma på
Ramfjordmoen våren 1939 – det siste
året familiene flyttet til Stuoranjárga.
De har vært på gjeting og er på tur til
Ramfjorden for å ta melkeskøyta
tilbake til Tromsdalen.
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Foto: Privat.

Grunnen til at Qvigstads navnesamling
ikke har med stedsnavnene som Ola

kjente, er trolig at Qvigstad har brukt
sjøsamer som informanter, og at
Stuoranjárgas reindriftssamer har hatt
en annen navnetradisjon. Ett og samme
sted kan derfor opptre med forskjellige
samiske navn. Det er også forskjeller i
detaljgrad. I Qvigstads navnesamling er
Laksvatnområdet rikt representert med
navn på de nærmeste fjelltoppene, berg,
hauger, steiner og grunner. Store fjellområder er derimot så godt som navnløse, slik som Stormheimen mellom
Ramfjorden og Breivikeidet. Ola fortalte
at dette området ble kalt for Gáranas.
Hos Qvigstad er Gáranasvuotna/
Ramfjorden det eneste Gáranas-navnet.
Ola nevnte minst 16 slike navn, sentrert
rundt den mektige Gáranasgáisa/
Hamperokken og Gáranasčohkka/
Gabrielfjellet.
På Olas dialekt dreide det seg om navn
på tinder (gáisi), rundere fjell (cohkku),
fjellrygger (corru) og fjellender (njunni).
Det var det store f.eks. fjellet (stuora), det
lille (unno) og det midterste (gaska). Det
var alminnelige daler (vággi), skar
(rohči) og bunndaler (riehppi). Det var
elver (johku) og vann (jávri), og fjord
(vuotnu) med bukter (luoktu) og fjære
(fiervá). Fjorden hørte plutselig til et
sted.
Jeg begynte å ta disse nyvunne navnene
i bruk under samtalene våre. Dette
utløste nye minner og navn. Ola kom
tidlig om morgenen bort til nabo Lásse
(Lars Walkeäpää) for å fortelle. Han
hadde ligget våken om natta, og nå
husket han plutselig navnet som hadde
ligget og slumret i bakhodet. Ola var
ivrig og glad: «Heaikaláhku/‘Henrikheia’

var det!». Ola mintes samtidig navnet
Uvhrevággi eller ‘Offerdalen’. Dette var
det gamle navnet på Divrevággi/
Bjørnskardalen ved Breivikeidet. Ola
mente dalen måtte ha skiftet navn på
samisk, og at divri i denne sammenhengen betydde ‘bjørn’ (guovža og
bierdna). I samisk tradisjon er bjørnen et
hellig dyr som ikke bør nevnes ved sitt
rette navn.
Ola oppga gjerne eldre menn i siidaen
som kilder og kunnskapsformidlere. Helt
sentralt sto åpenbart Mihkkal-eahki eller
farens eldre bror Mikkel Nilsson Omma
(f. 1866), også kalt Boares Mihkkal/
«Gammel-Mikkel». Men i tilfellet
Bjørnskardalen viste Ola til sin mor Ella
Kristina Omma, født Nutti. Mora hadde

hørt det gamle samiske navnet av LásseElla, som også kjente til syregressplasser og gamle boplasser og gjerdeplasser i Bjørnskardalen. Ola husket
henne som en svært gammel kvinne som
bodde i Sørbotn/Oarjeluokta i
Ramfjorden. Kvinnen er trolig identisk
med Ella Márja Larsdotter Pilto. Hun
var født i 1847 og gift med Nils
Henriksson Omma på Zakariasjord i
Sørbotn. Ekteparet drev et beskjedent
jordbruk, men var først og fremst
reineiere i Tromsdalssiidaen. Lásse-Ella
og Olas mor tilhørte altså samme siida.

Stuoranjárga
Stuoranjárga-halvøya og det omkringliggende fjordlandskapet gir mulighet
for variert ressursutnyttelse. I fjordene
og på øyene har sjøsamer livnært seg av
fiske og husdyrhold, fangst på nise og
kobbe og pelsdyrjakt. For reindrifta er
Stuoranjárga ensbetydende med
kalvingsland og vår- og sommerbeiter, i
dag som før. Her er ypperlige beiter for
tusenvis av rein. Store, velfødde dyr med
staselige horn, slik Ola mintes det og
slik beitelandet joikes i Stuoranjárgajoiken. Beitelandet omfatter fjell og daler
av alle slag, og gress- så vel som lavbeiter. Her er gressbeiter høyt til fjells.
Her er havbris og utallige skyggefulle
skar og snøleier hvor reinen kan søke
tilflukt for brems og andre insekt om
høysommeren. Om våren byr heiene og
dalene ut mot Grøtsundet på skjermede
Olas onkel Mikkel Nilsson Omma
(f. 1866), fotografert av prins Roland
Bonaparte i 1884.
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I mange hundre år har fjellsamer flyttet
med rein mellom vinterbeiter i innlandet
og sommerbeiter ved kysten, over det
som i dag er grensen mellom Norge,
Finland og Sverige. Arkeologiske kilder
peker tilbake til seinmiddelalderen. Fra
1599 og framover har vi skriftlige kilder
som omtaler fjellsamer med vinterby i

Rounala i Enontekis og sommerbyer ved
Tromskysten, bl.a. i Stuoranjárgaområdet. Begrepet «by» kan forstås som
siida, men Rounala har åpenbart vært en
større enhet, på linje med en johtolat/et
Kart over Stuoranjárga med stedsnavn
og kulturminner nevnt i teksten

Illustrasjon: Stine Benedicte Sveen.

omgivelser for de sky simlene med de
nyfødte kalvene. Den dristigere oksereinen søker seg ned til fjorden for å
beite på de første grønne spirene. Om
høsten er det sopp på moene som virker
fristende. Ola mintes at dyrene hadde et
voldsomt trekk ned skarene mot
Breivikeidet for å innta denne føden.
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flytteområde eller distrikt. På 1740-tallet
kaller grensekommissær Schnitler
sommerbyene for «Fiæld-Sæder».
Kildene gir innblikk i en allsidig
næringsvirksomhet. Rounala-samene
driver tamreindrift med sommerdrift
basert på melking. De driver handels- og
skyssvirksomhet. De driver innlandsfiske, fjordfiske og havfiske. De driver
villrein- og kobbefangst. Schnitler
nevner spesifikt Balsfjorden i denne
sammenheng, som et område der «ØstLapperne, som om sommeren overfare
hver en Field-Plæt», skal ha «forskudt
og bortskræmt» villreinen. Av rettsprotokollene fra Enontekis framgår det
at Rounala-samene påberoper seg
eiendomsrett over rein generelt, både
tamrein og villrein – i sine byer og land i
innlandet så vel som på kysten.
Stuoranjárgas rike og mangfoldige
naturressurser har gitt opphav til
kulturell utveksling og dynamikk. Fra
seinmiddelalderen omfatter dette også
nordmenn og seinere kvener. Reindriftssamer og sjøsamer har hatt språklige og
kulturelle bånd og vært i slekt og familie
med hverandre. Dermed kunne man
endre levevis. Om det var uår med
vanskelige beiteforhold og man mistet
rein, kunne man slå seg ned ved kysten
og drive fiske en periode. Kanskje bød
det seg nye muligheter, om så i en annen
siida.

I andre halvdel av 1800-tallet er det
mange som flytter mellom ulike siidaer
og beiter i Stuoranjárgaområdet. Det er
en tid med enorme endringer. Jordbruket
er i voldsom vekst. Det er også en
relativt stor reinbestand og reindriftsbefolkning. Mange er innflyttet fra
Kautokeino etter at grensen mot Finland
ble stengt i 1852. Det blir innført et
lovregime til fordel for jordbruket. For
norske myndigheter representerer
reindriftas bruk av Tromskysten en
uønsket tilstedeværelse.

Beretningen om
Guttorm Omma
Fra denne tiden fins det beretninger om
mennesker med en utrolig evne til
overlevelse. Mennesker som flyttet rundt
med reinflokken fra den ene øya til den
andre for å kunne fortsette det livet de

kjente. Slik som Olas Guhtur Omma,
som trolig er identisk med Guttorm
Henriksson Omma (1851–1915). Guttorm
lar flokken sin svømme over
Tromsøysundet til Tromsøya/
Romssasuolu på sommerbeite. De er
to–tre familier og flere hundre rein. Etter
en tid flytter de til Malangen/
Jahkutnjárga og Balsnes, der det fins
vinterbeite. Guttorm går over til
helårsdrift og blir boende noen år.
Kanskje er det der han kjøper seg gård.
Men,«du vet, han stannade ikke, det där
Guhtur Omma». Guttorm ender sine
dager på Senja, der han blir tatt av
snøskred.
I den offentlige historien er det Guttorm
Johnsen Omma (f. 1826) og kona Elen
Nilsdatter (f. 1825) vi møter. De figurerer
i lappe- og reinbeitekommisjoner og
rettsprotokoller med stadig nye tilholdssted og identiteter, som «fjeldfin»,
«fjeldlap fra Sverige», «norsk Lap»,

Uvhrevággi – «Offerdalen».
Tromsdalssiidaens flyttevei går
gjennom Bjørnskardalen og opp
Storfossen mot Tromsdalstind, som er
siidaens gamle hellige fjell.
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driver helårsdrift. Flokken får ikke gå i
fred, dyr blir skutt av bønder. I 1864
forsøker Guttorm og Ella seg på Måsvær
ytterst i havgapet. De flytter over
Hersøy, der enda flere dyr blir skutt. Det
er seinhøstes og stormfullt vær. De
flytter over havet med en reinflokk på
3–400 dyr og med fire barn, den yngste
er ett. Det blir en rettssak. Retten
kommer til at Guttorm og Ella ikke kan
forvente beskyttelse mot bumennene.
I 1866–67 kommer Guttorm seg
ubemerket over Gisundet til Senja med
flokken, forbi amtmannens oppsynsmenn. I 1870 teller flokken 500 dyr.
Årene går og de fleste blir tatt av skred.
Guttorm trer ut av historien den natta
han tok med seg de få dyrene han hadde
igjen og dro over til Bjarkøy i båt.

Storstraumen – porten mellom
Ullsfjorden og Sørfjorden. På bakkekammen står den menneskelignende
Bønnesteinen.

En reise gjennom
landskap og
bevissthet
For dem som flyttet mellom sommerbeiter ved kysten og vinterbeiter i
grensetraktene, hørte Stuoranjárga til
mearariika eller ‘havlandet’. Det var et
sommerland man flyttet til og forlot.
«När dom flyttad, havet blev kvar. Dat
bázii. Vuotna bázii», fortalte Ola.
Balsfjorden ble igjen. Báhccavuotna er
en fjord som «blir igjen». Fjorden
«báhccá».
For sjøsamene var havet der bestandig.
Det var selve livsnerven, som med sine
fjorder og sund bandt mennesker og
land i hop. Fjordbunnen og storhavet
var ytterpunkter for ferdsel og aktivitet.
Ola forklarte fjordnavnet Olggosvuotna/
Ullsfjorden slik: «Man far genom dörren
olggos». Altså ut – ut til storhavet. Den
«dörren» eller porten Ola snakket om, er
Náhkkenuorri eller Storstraumen ved
Sjursnes. Den smale passasjen mellom
det trange, indre og det vide, ytre
fjordbassenget, på Olas dialekt kalt
Moskuvuotnu og Olggosvuotnu.
Moskavuotna er Sørfjorden, den trange
fjorden som er stengt mot Balsfjorden.
Olggosvuotna er Ullsfjorden, fjorden
som åpner seg utover.
Landskapet får her form av en bolig
med dører og porter som åpnes og
lukkes, og terskler som krysses. Det er
her vi finner sieidiene eller offersteinene.
Offersteinen Finnkjerka ved
Oldervika, Ullsfjorden
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Fotos: Stine Benedicte Sveen.

«svenskfødt Lap». På 1850-tallet holder
de til på Kvaløya. De har en reinflokk på
150 dyr og flytter år om annet til Sverige
på vinterbeite. Så forflytter de seg til
Ringvassøy og Rebbenesøy, der de

Foto: Stine Benedicte Sveen.

Vi finner dem ved strømmer og trange
passasjer i fjorden, som i tilfellet
Bønnesteinen ved Storstraumen. Vi
finner dem på overgangen mellom land
og hav, på et nes, akkurat i flomålet,
som i tilfellet Finnkjerka ved Oldervika/
Leaibbášluokta. Eller vi finner dem
langs flytteveien, på overgangen til
høyfjellet, på det høyest beliggende
punktet i dalen eller på fjellet.
Tersklene var steder fylt med kraft og
fare. Når man trådte over, måtte riter
utføres. Det var også en terskel i tid. Det
var når man kom til og forlot sommerlandet. Sieidi fikk reinhorn og mynter
for velberget flytting, for kalving, for
trivsel og helbred for mennesker og dyr.
Finnkjerka fikk lefse før
Ullsfjordsamene rodde på fiske på
Finnmarka og i Lofoten og i
forbindelse med kirkeferd til
Karlsøya. Noen dager og noen
tidspunkt på døgnet var man mer
utsatt enn andre. I Oldervika
brukte gamle folk si: «Det e ikkje
aille dager man kainn ferdes. Det
e mange plassa man ikkje kainn
ferdes aille tider». Mange sjøsamiske beretninger handler om
folk som i skumringstimen blir
utsatt for skrømt og blir
ráimahallan eller maktstjålne. Det
fins også beretninger om folk som
blir utfordret av meararávga/
draugen eller stállu til en kamp på
liv og død i fjæra. Ble du trukket
nedenfor flomålet, var du fortapt.

Et kjønnet landskap
I reindriftslandskapet finner vi at navn
på sieidier og hellige fjell fordeler seg
etter kjønn. Mannsnavn ser ut til å
opptre på høysommerbeitene og i
oksereinens beiteland, eller i landskap
med mye ur, berg og stein. Kvinnenavn
ser ut til å opptre i kalvingslandet.
Kalvingslandet er kjønnet, slik Johan
Turi joiker det: «Mødre små og gressbevokste daler små, kalvens mødre…
Ta nå i mot min lille flokk og skjøtt om
den som før».
På en brink ved tersklen til høyfjellet
står den store, menneskelignende
Olmmái eller ‘mannen’ og skuer utover
Ramfjorden og helt til havs. Det er en

sieidi som har gitt dalen i Ramfjorden
navn på både norsk og samisk:
Piggsteindalen/Olmmáivággi. Olmmái
vokter inngangen til høysommerbeitene.
I nærheten ligger en teltboplass og et
steingjerde fra tiden før 1870-tallet. Da
var det på Stuoranjárga sommerdrift
basert på melking og sommerboplasser i
høyfjellet. I 1867 var «Pigstendal» en
egen familiegruppe eller siida. Olmmái
kan ha vært siidaens kollektive sieidi.
Nabodalen til Olmmáivággi er
Nieidavuovdi/Andersdalen. Nieida betyr
‘jente’ og ‘datter’. Nieidavuovdi er et
lavereliggende dalføre. Den strekker seg
fra fjorden, gjennom skoglandet og
oppover til fjellet. Her er kalvingsland,
vår-, sommer- og høstbeite. Her er
gammeboplasser som var i bruk
fram til 1900-tallet. Siidaen het
Nieidavuovdi siida, det senere
Andersdalen distrikt. På
fjellovergangen Nieidačahca/
Andersdalskjeften, der den
skogkledte Nieidavuovdi går
over i høyfjellsskaret
Nieidarohči mot Lavangsdalen/
Lávatvuovdi, står en kløyvd
steinblokk i lys kvarts. Den er
en kjent sieidi. På toppen av
fjellet troner en menneskelignende klippe kalt Pikesteinen.
Fra sin posisjon høyt til fjells
har Piken fritt utsyn over
kalvingslandet. Kanskje hun er
den himmelgudens datter som
misjonsberetningene fra 1600Offersteinen Ommáigeargi i
Olmmáivággi/Piggsteindalen,
Ramfjorden.
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tallet forteller om? Datteren skildres som
gudinne for de fjellene som først blir
bare om våren og gir nytt gress.

Áddjitgáisa –
Stuoranjárgas far
Gjennom Ola fikk jeg tilgang til et
kollektivt minne om tidligere tider og
folk på Stuoranjárga. Stedsnavnene og
kulturminnene pekte videre tilbake, til
det som befant seg utenfor manns
minne. Så fjernt, men likevel så nært,
når det er uforanderlige sider ved reindriftslandskapet. Byen har bredt seg
over sundet. Det er lenge siden man
kunne flytte med flokken langs
Balsfjordfjæra. For oksereinen er ikke de
grønne spirene ved sjøen like tilgjengelige. Den tar seg turer innom
kirkegården i Tromsdalen. Men den er
fortsatt der den har brukt å være.
Simlene også, og kalvene.
Og fjellene er seg selv like. Olas hellige
fjell – Sálašoaivi/Tromsdalstind – kom
til å få en helt spesiell betydning i OLsaken. Det var forbausende å se hvor
raskt folk tok til seg budskapet om
fjellet. Fjellet provoserte. Men fjellet
virket også samlende. Hellige fjell er
gjerne store og vakre. De har egenskaper
som tiltrekker mennesker og dyr.
På Stuoranjárgas ytterste spiss ligger
Áddjitgáisa/Ullstind. Et høyt og
markant fjell med rasfarlige fjellsider.
Tidligere joiket man fjellet i
Stuoranjárgajoiken. Ola mintes at de
gamle hadde kalt Áddjitgáisa for hele

48

Stuoranjárgas far eller farfar (áddjit
betyr «liten bestefar). Áddjit/áddjá er
himmelguden eller Tordenguden.
Navnet brukes også om bjørnen. I følge
misjonær Rheen ble bjørnen betraktet
som en «huusbonde öfwer alla andra
diur i skogen». Den fremste blant
dyrene. På sjamantrommene opptrer
bjørnen i himmelsfæren i lag med reinen
og himmelgudene. Áddjitgáisa er
høysommerbeite for okserein. Reinen
trives godt der, i alle de skyggefulle
skarene inn mot fjellet, på de fine
beiteslettene og i vinden fra havet.
Fjellets topografi gjør det vanskelig å få
reinen samlet bort fra fjellet. Det har
skjedd at flokker på flere hundre dyr til
slutt har gått i skred. Ola sammenlignet
det med et offer. Det var naturen selv
som ga og tok. Ola fortalte om en
kjørerein som gikk der alene hele året.
Det var Máhti-Heaika/Henrik Lango sin
rein. «Den var den största av dessa
härkan. Áddjitgáissi heargi».
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