
"Tauta är ett levande väsen"
skogssamiska berättelser om sjukdom och smitta

Det senaste âret har präglats av
coronapandemin. l\/len smittsam-
ma sjukdomar är inget nytt. l-lär
presenterarforskaren Olle Kejonen
någraskogssamiska berättelserom
sjukdom och smitta från början av
l900-talet, nedtecknade av präs-
ten Otto Lindgren bland skogs-
samerna i trakterna av Pälkem.

34 - sAMEFotkET

FLERA AV DESSA berättelser har aldrig tidigare publicerats, utan har istället
legat orörda i arkiv i Uppsala. Lindgrens samlingar innehåller berättel-
ser både på svenska och på samiska, och här presenteras fyra av hans
svenska texter för första gången. Gemensamt för de fyra berättelserna
är att de alla handlar om sjukdom, eller dávdda på lulesamiska (tauta
i äldre skriftspråk). I den samiska muntliga traditionen är det vanligt
att sjukdomen antar en fysisk form, och de berättelser som presenteras
här kretsar just kring detta ämne: Att man kan se, höra och till och med
prata med sjukdomen.

VI VET INTE idag vilka minnen och berättelser från coronapandemin som
kommer finnas kvar om hundra år, men kanske kan vi finna tröst i att
våra förfäder också har klarat sig igenom svåra tider - och levt länge nog
att berätta om dem.



”En smittsam sjukdom kallas tauta på
lapska. Tauta är ett levande väsen, som
gårfrån gård tillgård. I en by i Gellivare
hade man sett tauta. En person hade dött
i en smittsam sjukdom, och när man bar
ut sängkläderna ur sängen där den döde
legat, såg man något som såg ut som en
flådd ekorrkropp. Det var tauta."

”Ibland-hörde man tauta. I Flakaberg
(lapska Varre) [i nuvarande ortografi:
Vårre] i Råneå hade husbonden varit
till kyrkbyn och kom hem med smittkop-
porna (lapska: stuor miesik). En bror till
honom insjuknade och dog. Enfullvuxen
dotter i huset skötte hushållet, emedan
husmodern isolerat sig i kammaren med
ett dibarn. Varken hon eller barnet blev
sjuka. Den 75-åriga dottern berättadeför
mig: På kvällen den dagen, då vi burit
ut min morbrors lik och hans sängkläder,
lågjag tillsammans med mina 2 minsta
bröder nära dörren tillfarstun. Då hörde
jag liksom småvalpar gnälla vid dörren,

som om de ville ut. Jag såg efter, men inte
fanns där några valpar, men inte komjag
då ihåg, att det var tauta, som ville ut.
Dagen därpå insjuknadefyra personer i
huset i kopporna. Tänk, om jag kommit
ihåg att öppna dörren, så hade tauta gått
från gården och ingen vidare blivit sjuk."

”I Vitträsk hade man fått mässling i en
gård. Barnen var sjuka. I en annan gård,
där barnen ännu varfriska, satt husmo-
dern sent på kvällen och lagade barn-
kläder. Då hörde hon sitt namn ropas
utanför fönstret tre gånger. Hon svara-
de: Iaha, och gick utför att se vem det
var. Dårfanns ingen. Men dagen därpå
insjuknade barnen i den gården i mäss-
ling (lapska: unna miesik) Om husmo-
dern inte svarat på tillropet och öppnat
dörren, så hade tauta inte kommit in i
huset”

”En gammal skogslapp Anders Svensk
från Svenskudden i Överluleå berättade:
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En lapp hade sin renhjord på gränsen
mellan Överluleå och Älvsbyn. Han skul-
le fara till Bredåker vid Luleålven. När
han kom till Åkerholmen, gick han in
där, åt och drack kajfe. Förut hade han
varit in i en gård, där barnen varit sjuka,
troligen i scharlakansfeber. Han fortsatte
nu från Åkerholmen över sjön. När han
åkt en bit ut på sjön, hörde han en grov
mansröst ropa från stranden, därifrån
han kom, och där han icke såg någon
människa, på lapska: patsav koit mån
tasa. [i nuvarande ortografi: bátsáv gåjt
mån dása] (sv. härstannarjag.) Han sva-
rade: patseh tån [i nuvarande ortografi:
båtse dån] (sv. stanna dul) Barnen i
Åkerholmen sjuknade i scharlakansfeber.
Det var tauta som ropadefrån stranden”
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