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I över 200 år har det be-
rättats historier om hur 
Spå-Klemmet och soldaten 
Tiger försökt ta död på var-
andra. Orsaken till osämjan 
finns det inga svar på i de 
olika varianter av sägnen 

som levt muntligt i 100 år 
och sedan nedtecknades un-
der slutet av 1800-talet och 
början av 1900-talet. Det en-
da som sägs är att Spå-Klem-
met, som upphöll sig kring 
byarna Kussjön, Granen, 

Tegsnäset och Örträsk, var 
illa omtyckt av de flesta 
bönder. Han var också vida 
känd för sin spådomskonst 
och sina närmast övernatur-
liga krafter.

– Spå-Klemmet och Per 
Ersson Tiger var ungefär 
jämngamla och det sägs att 
Spå-Klemmet skulle ha retat 
sig på att soldaten hade svu-
rit den blågula fanan trogen. 
Tiger såg det som en uppgift 
att göra sig av med områdets 
plåga, berättar Carola Svan-
berg från Granö.

Hon har under lång tid 
varit intresserad av Granö- 
traktens historia och säg-

nen om Spå-Klemmet. Det 
mesta av hennes gedigna 
arbete finns nedskriven på 
hemsidan grano.nu.

Folksägnerna om Spå- 
Klemmet och soldat Tiger 
bygger på en sann berättelse 
som fått överdrivna inslag, 
där soldaten har gjorts oö-
vervinnerligt stark och 
där samen Klemmet har 
förvandlats till en ondske-
full magiker som i förbund 
med djävulen kan utföra de 
mest osannolika konster och 
trick.

I en berättelse som Lisa 
Söderblom skrev och fick 
publicerad i Västerbottens 

hembygdsförenings årsbok 
1921 beskrivs hur soldat 
Tiger försökt bränna upp 
Spå-Klemmet i den öppna 
spisen när han var på be-
sök. Istället för att brinna 
upp förvandlades Klemmet 
till en padda. Tiger försökte 
också dräpa Klemmet genom 
att binda fast honom och dra 
honom längs en stenig väg. 
Men Klemmet klarade sig 
helskinnad undan.

En tidig julmorgon försökte 
Tiger också gräva ner Klem-
met levande i en gödselstack. 
”Soldaten trampade väl igen 
gravöppningen och släppte 

en lättnadens suck vid tan-
ken på att den ondskefulla 
mannen nu hade försvunnit 
för alltid”, skriver Lisa Sö-
derblom.

Glädjen avbröts med att 
Klemmet plötsligt dök på 
toppen av stacken.

”Är ej det där arbetet gan- 
ska onödigt på en sådan 
dag som denna?”, frågade 
Spå-Klemmet och skrattade.

Mordförsöken på Klem-
met skulle inte passera obe-
märkt och snart bestämde 
sig Klemmet för att hämnas. 
Med hjälp av en gammal tall 
på berget intill sände han 
två eldkvastar för att brän-

SÖDRA LAPPLAND. Spå-Klemmet kallades samen 
Clemet Andersson, som i slutet av 1700-talet levde i 
trakterna av Granö mellan Lycksele och Vännäs. Än 
i dag berättas skrönor om hans tragiska liv. På Stor-
Ralberget, strax söder om byn, står en yvig gammal tall 
där en skylt berättar om de ”trollskott” Spå-Klemmet 
skickade mot sin ärkefiende, soldaten Karl Ersson 
Tiger.

Spå-Klemmets tragiska liv och död blev en skröna

På platsen där det gamla soldattorpet en gång stod finns en sten där 
minnet av Spå-Klemmets död har ristats ner.   Foto: ALLAN FJÄLLSTRÖM

Spå-Klemmets tall står forfarande kvar på toppen av Stor-Rallberget, 
söder om Granö och Tegsnäset.   Foto: ALLAN FJÄLLSTRÖM

Carola Svanberg har under många år intresserat sig för legenden om 
Spå-Klemmet och den verkliga historien bakom.   Foto: ALLAN FJÄLLSTRÖM

Konlikten mellan soldat Tiger 
och samen Klemmet blev en 
folkskröna fylld med onaturli-
ga händelser som när soldaten 
försökte ta död på Klemmet 
genom att dra honom efter 
häst längs en stenig väg. 
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