Digitala källor om samer. Sökhjälp och länksamling
Att söka arkivhandlingar och böcker
Nationell arkivdatabas NAD http://nad.ra.se/. Den största arkivdatabasen i Sverige. Mycket
användbar databas. Jag brukar oftast klicka på arkiv och när jag skriver in sökordet väljer jag
alla fält. Men det går att söka på andra sätt. Om du vill få tips om hur du gör sökningar klicka
på sökhjälp.
Sondera http://sondera.kb.se/ Sök böcker, arkivhandlingar och andra medier samtidigt.
Mycket användbar vid sökning av samiskt material. Använd både NAD och Sondera när du
söker arkiv. Man kan få olika sökresultat när man gör samma sökning i de båda databaserna.
Prova att söka på skattefjäll eller lappskatteland i båda databaserna. Ett annat resultat ger även
stavningen skattefjell.
Antikvarisk-topografiska arkivet. http://www.visualarkiv.se/xtf/view?docId=start.html.xml
Arkiv för Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer.
Biblioteksdatabasen Libris, mest från forskningsbibliotek http://libris.kb.se/.
Samisk bibliografi http://libris.kb.se/form_extended.jsp?f=samb
Ortnamnsregistret SOFI http://www.sofi.se/ortnamnsregistret Här finns även samiska
ortnamn. Institutet för språk och folkminnen Uppsala.
DAUM:s samlingar http://www.sofi.se/1192 eller http://www2.sofi.se/cgi-bin/sok_daum.cgi
Här finns uppgifter om samiska uppteckningar och ljudinspelningar. Institutet för språk och
folkminnen Umeå.
Gamla jojkinspelningar kan sökas här, Statens ljud- och bildarkiv
http://www.slba.se/netahtml/vaxosok.htm
Digitaliserade handlingar om samer. Ájtte digitaliserade ungefär 100 000 sidor med
arkivhandlingar om samer i två olika projekt 2002-2007. Forskningsarkivet i Umeå har gjort
en skrift om materialet http://www.foark.umu.se/samlingar/register/Forska_om_samer.pdf

Sökhjälp
Google eller någon annan sökmotor är bra när man ska söka material om samer. Jag visar här
exempel på olika sökningar. Då jag söker äldre texter om samer väljer jag att använda ordet
lapp. Om jag söker på lapp i Google får jag upp alla sidor där det finns ett ord som börjar på
lapp. Jag får träff på lapp, Lappland, lappar, lappat o.s.v. Det blir väldigt många träffar. Skriv
istället in fler sökord t.ex. lapp Jämtland. Då får jag upp de sidor där både lapp och Jämtland
finns med.
Här är ett annat exempel på en sökning. Jag vill hitta texter som innehåller ordet lapp enbart
på en viss hemsida. Jag väljer hemsidan runeberg.org som innehåller många digitaliserade
böcker. Då skriver jag i Google: lapp site:runeberg.org. Genom att skriva site: och sedan
hemsidans adress görs sökningen enbart på den sidan.
Nu vill jag hitta notiser om samer i Härjedalen på samma sida runeberg.org. Då skriver jag
lapp härjedalen site:runeberg.org. Tänk på att ortnamn förr kunde stavas på flera olika sätt.
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För att få fler träffar kan jag då skriva
lapp härjedalen OR herjedalen OR herjeådalen site:runeberg.org. Genom att skriva OR får jag
träff där ordet lapp finns med samt Härjedalen stavat på ett av tre olika sätt.
I en del databaser kan man använda tecknet * för att ersätta flera bokstäver. Skriv t.ex. lapp* i
sökfältet. Då får du träffar på ord som börjar med lapp t.ex. Lappland, lappman, lappkvinna
och lappen. Stjärnan ersätter alla bokstäver i slutet av ordet.
I olika databaser kan man ibland få fler träffar genom att använda olika sökord. Ibland går det
bra att söka på same. Men vanligaste ordet var lapp och i Jämtland kan det stå fjällman eller
kanske snarare fjellman. Tänk också på att det fanns fler beteckningar som skattelapp,
fjällapp, lappiga, landslapp o.s.v. Då samerna förknippades med renskötsel är det bra att söka
efter ord som innehåller ren t.ex. renbete.

Digitala originalhandlingar
Kartor över Jämtland, Krigsarkivet
http://www.statensarkiv.se/default.aspx?id=7578&refid=1132
Kartor över ex. Lappland, även gränskartor Sverige-Norge, Krigsarkivet. Titta på Sverige,
topografiska kartor, Hermelinska samlingen och Handritade kartverk.
http://www.statensarkiv.se/default.aspx?id=7550&refid=1132
Historiska kartor, Lantmäteriet http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/search.html.
Kartor och tillhörande handlingar finns digitaliserade. Som exempel på en sökning ska vi leta
reda på kartor från Offerdals socken. Välj Avancerad sökning. Välj sedan
Lantmäterimyndigheternas arkiv och Jämtlands län. Klicka i Socken/arkivserie och välj sedan
Offerdal. Som åtgärd välj kronologiska registret och sök. När resultatet kommer upp står det
23-off-kron. 23 är länsnummer, off är förkortning för Offerdal och kron står för kronologiska
registret. Öppna filen som visas och välj en karta som du vill se. Längst till vänster står aktens
nummer. Vi vill se kartan över skattefjällen med aktnummer 128. Gå tillbaks och gör en ny
sökning. Gör som i förra sökningen och välj Lantmäterimyndigheternas arkiv och Jämtlands
län. Klicka i Socken/arkivserie och välj Offerdal. I rutan för akt fyller du i 23-off-128. I rutan
för åtgärd ska du inte välja någonting utan det ska stå välj åtgärd. Utför sökningen sedan.
De statliga arkivens hemsida med digitala dokument. Mycket omfattande sida med
kyrkböcker, domböcker m.m. Många handlingar som är intressanta när man söker samiskt
material, betalsida http://www.svar.ra.se/
Gustaf Hallström dagböcker och foton och Erik Nordbergs samling. Forskningsarkivet Umeå.
Mycket intressant material om samerna. Titta i Hallströms renskrivna dagböcker. Där finns
mycket om hans resor i Jämtland och Lappland. För samiskt material se fotografier,
dagböcker och manuskript/excerpter. http://www.foark.umu.se/samlingar/digitalt/index.htm

Böcker och avskrifter
Hammerdals tingslags domböcker. Avskrifter av domböckerna 1646-1687. Ström
födda/vigda/döda http://web.comhem.se/~u63806870/justnu/geha.htm
Folkräkningen 1890 http://www.foark.umu.se/folk/
Dagstidningar, Kungliga biblioteket http://magasin.kb.se:8080/searchinterface/
Medicinhistorisk databas. Här finns provinsialläkarnas rapporter. Sök så här: lapp AND
herjeådalen. Då får man fram alla texter där både Herjeådalen och lapp nämns. Här måste man
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skriva AND om båda orden ska finnas med samtidigt.
http://www2.ep.liu.se/databaser/medhist/sok/dokDB.asp
Digitaliserade gamla böcker, Nordkalottbiblioteket. Här finns många böcker om samerna.
Använd Internet Explorer när du läser den här sidan. Om enbart en liten del av sidan visas
klicka på verktyg och sedan på kompatibilitetsvy.
http://www.overtornea.se/Kultur__Fritid/Bibliotek2/Nordkalottbiblioteket/Bocker/Kategorier/
Digitaliserade böcker och tidningar. Projekt Runeberg http://runeberg.org/katalog.html
Digitaliserade gamla böcker, Umeå universitetsbibliotek
http://rara.ub.umu.se/bookview/ipac/booklist.jsp
Böcker om samer. Mest från nordsamiskt område. Lenvik bygdemuseum http://www.lenvikmuseum.no/meny5/menyvalg8.htm
Renbeteskommissonen 1907. Renskrivna handlingar från Lappland och angränsande områden
i Norge. http://www.dokpro.uio.no/qvigstad/ren.html
Publikationer från Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek. I både Scriptum och
Urkunden finns publikationer om samer. http://www.foark.umu.se/samlingar/publ.htm

Bilder och föremål
Jamtlis bildsamling. Många samiska bilder http://bildarkivet.jamtli.com/
Västerbottens museums databas med bilder och föremål http://www.kulturarvvasterbotten.se/
Om du klickar på ”tema samiskt” får du fram samiska foton och föremål.
Gustaf Hallströms fotosamling. Forskningsarkivet i Umeå. Många samiska bilder.
http://www.foark.umu.se/samlingar/fotografier.htm
Nordiska museets samiska samling
http://www.nordiskamuseet.se/Publication.asp?publicationid=3681&topmenu=144
Riksantikvarieämbetets söksida. Här finns alla fornlämningar, bilder m.m.
http://www.raa.se/cms/extern/soktjanster/soktjanster.html

Norska arkiv
Felleskatalogen. Arkivkatalog för Riksarkivet och statsarkiven. Välj Fritekstsøk och skriv in
t.ex. same* eller lapp* i sökfältet och sök. Då får du träffar på ord som börjar med same eller
lapp. http://www.arkivverket.no/arkivverket/kilder/oversikt/internett/felleskatalogen.html
Privatarkiv arkivkatalog. Sök på samma sätt som ovan.
http://www.arkivverket.no/arkivverket/kilder/oversikt/internett/samkatalogen.html
Digitalarkivet http://www.digitalarkivet.no/ Folkräkningar, digitaliserade kyrkböcker mm.
Vägledning till historiska källor http://www.disnorge.no/genress/ Mycket användbar sida när
man vill hitta norska källor. Se särskilt ”Slektshistoriske kilder i Norge”
Digitale aviser. Nasjonalbiblioteket. Här finns norska digitaliserade tidningar t.ex. finns
Waren Sardne här. http://www.nb.no/avis/index.html. Sök på fritekst.
Samisk bibliografi. Nasjonalbiblioteket http://www.nb.no/baser/samisk/
Bilddatabas. Universitetsbiblioteket i Trondheim.
http://galleri.bibsys.no/bildedb/simplesearch.jsp?lib=ubit Några bilder av samer finns här.
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Norska Riksarkivet och statsarkiven. I Norge finns även ett samiskt arkiv i Kautokeino
Sámi Arkiiva http://www.arkivverket.no/
Kulturnett Norge. http://www.kulturnett.no/index.jsp. Bra portal när det gäller arkiv, museer
och andra kulturinstitutioner.

Länkar till kurser i handskriftsläsning
http://www.genealogi.se/texter.htm
http://www.hist.uib.no/gotisk/ (Norsk sida, samma skrivstil användes i Sverige och Norge)
http://www.arkivverket.no/arkivverket/gotisk.html (Norska Riksarkivet)

Köpa gamla böcker
Hemsida för olika antikvariat. http://www.antikvariat.net/

Arkivens hemsidor
Riksarkivet, landsarkiven och Krigsarkivet http://www.statensarkiv.se/
Forskningsarkivet Umeå universitetsbibliotek http://www.foark.umu.se/index.htm
Nordiska museet http://www.nordiskamuseet.se/
Uppsala universitetsbibliotek http://www.ub.uu.se/
Institutet för språk och folkminnen http://www.sofi.se/
Lantmäteriet http://www.lantmateriet.se/
Kungliga biblioteket http://www.kb.se/
Västerbottens museum http://www.vbm.se/
Jamtli http://www.jamtli.com/
Ájttes arkiv http://www.ajtte.com/?page_id=329
Om Karl Tiréns jojkinspelningar http://www.nb.no/tirenskoffert/
http://www2.sofi.se/daum/karltiren/index.htm

Saemieh Saepmesne - I det samiska rummet
Ulf Stefan Winka 2009-11-18

4

