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Ordföranden har ordet
Johan Nordlander-sällskapet är nu inne på sitt fjortonde
verksamhetsår. Det är knappast någon överdrift att säga
att sällskapet med sina 700 medlemmar och kontinuerliga utgivning av medlemstidskriften Oknytt, medlemsboken Tre Kulturer och den fristående skriftserien på närmare 20 nummer, blivit en etablerad institution inom
norrländsk kulturforskning.
Målsättningen har hela tiden varit klar: att vara ett
samlande forum för yrkes- och fritidsforskare med inriktning på norrländsk kulturhistoria och humaniora.
Utåt förverkligas detta syfte i första hand genom redovisning av de många spännande rön som den tvärvetenskapliga norrlandsforskningen vid Umeå universitet och
de många fritidsforskarna ute i den norrländska provinsen presterar. Sammantaget ger denna forskning relief
och identitet åt den norrländska historien och kulturen,
en väl så viktig uppgift i det "regionernas Europa" man
nu så ofta talar om.
Sällskapet har enligt stadgarna av praktiska skäl sitt
säte i Umeå. Kontakterna med övriga Norrland är emellertid utomordentligt viktiga. Under många år organiserade sällskapet föredragsturnéer av umeåforskare till gymnasier runt om i landsdelen, besök som ofta kombinerades med föredrag på kvällstid i de lokala humanistiska
föreningarna. Sällskapet deltar också som medarrangör
av skilda lokal- och kulturhistoriska aktiviteter runt om
i Norrland. Höstmötet den 23 oktober 1992 förläggs
t.ex. till Skellefteå.
Sällskapets styrelse ser alltså med tillförsikt framtiden
an. Allt är dock inte bekymmer sfr itt. Sällskapet uppbär
inget tidskriftsstöd och porto- och tryckkostnaderna har
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rasat i höjden de senaste åren. Att finansiera den omfattande utgivningsverksamheten enbart med våra medlemsavgifter är inte möjligt. Sällskapet behöver därför
ytterligare öka sitt medlemsantal och en värvningskampanj kommer att sättas igång i början på hösten.
Här kan också var och en göra en insats. Värva en ny
medlem i din bekantskapskrets!
För att trygga utgivningen av våra regelbundna publikationer, Oknytt och Tre Kulturer, har sällskapet sedan
länge varit beroende av intäkter från försäljning av skrifter i den fristående skriftserien. Lyckligtvis har vi några
"bästsäljare" inom denna men jag uppmanar medlemmarna att köpa våra böcker. Bygg upp ett komplett "Nordlander-bibliotek" och ge gärna en bok från vår utgivning i gåva eller present. Men tänk på en sak när Du beställer. Vår
"förlagsverksamhet", liksom vår övriga verksamhet, bygger helt på insatser av frivilliga, oavlönade krafter. Räkna
därför inte med någon prompt expediering när Du beställer en bok, men var så säker: den kommer!
Sällskapet verkar i första hand genom sina publikationer. Det innebär att det vilar en tung arbetsbörda på redaktionen. Under mina nio år som ordförande har jag
på nära håll kunnat följa det oerhörda arbete som LarsErik Edlund och Marianne Nejati lägger ner på manus
och korrektur. Jag har inte bara varit imponerad utan
också många gånger oroad. Redaktionsarbetet sker vid
sidan av deras "ordinarie" arbetsuppgifter som sannerligen inte är små. Just nu har de huvudansvaret för utgivningen av Norrländsk uppslagsbok (NU), en gemensam
norrländsk angelägenhet av hög dignitet. För att i någon
mån avlasta redaktörerna har styrelsen beslutat att under hösten 1992 tillsätta en redaktionskommitté.
Lars-Göran

Tedebrand

BERNT OVE WIKLUND

Samiska härdar
En nyupptäckt fornlämningstyp
i Anundsjö och Björna socknar

Inledning
Härdar är mycket vanliga fornlämningar i lappmarken
(se Aronsson 1991). Åtminstone 600 har registrerats sedan 1984 av Riksantikvarieämbetets (Raä) regionkontor
i Luleå (muntlig uppgift av Anders Karlsson). Bara inom
Lycksele kommun har framkommit lika många härdar
genom ett fåtal entusiaster i samverkan med Skogsmuseet. Genom detta senare projekt kunde även ett antal övermossade benansamlingar (bendepåer/bengömmor?) lokaliseras i närheten av härdarna. Kanske är detta ett
allmänt drag, som då kunde ingå som en del av det diskreta samiska kulturlandskapet. Förutom dessa 1200
härdar finns ytterligare ett stort antal registrerade genom tidigare utförda inventeringar i övre Norrland. Dessutom finns åtskilliga andra som blivit kända genom museernas fältarbeten. I Arjeplog och Arvidsjaur har
projektet Nordarkeologi redan från början riktat uppmärksamheten på förekomsten av härdar (Christiansson
& Wigenstam 1980). Vidare kan nämnas flera projekt
vid arkeologiska institutionen vid Umeå universitet som
resulterat i upptäckt och undersökning av härdar (t.ex.
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Bergman 1988, Hedman 1989 och Mulk 1987). Antalet
kända härdar uppgår med säkerhet till flera tusen.
De flesta härdar finns där vi inte finner lämningar
från äldre fångstkultur. De ligger i skogsmark, mycket
ofta på norrländsk tallhed. Vi känner även till sådana
härdar som lagts på hällmark. Blott undantagsvis finner
vi dem i anslutning till boplatser från äldre fångstkultur,
med deras vanligen strandbundna lägen (Baudou
1987:21). Sannolikt är de därför lämningar av den samiska befolkningen med deras speciella ekologi, även
om några också kan ha anlagts av nordbor. Det mesta talar för att en kåta eller en kåtaliknande konstruktion omgivit anläggningen. I vissa fall kan det också röra sig om
utehärdar. Flera dateringar av kol har gjorts inom tidsspannet 850-1200 e.Kr. Exempel finns även på datering
till äldre järnålder, ca 100 e.Kr. (Bergman 1988:138 f.).
Från "vårt" när område — i Saxnäs-trakten — finns dessutom nyligen gjorda 14C-dateringar av renben som framtagits av Kjell-Åke Aronsson vid Raä:s regionkontor i Luleå, vilka spänner ifrån äldre järnålder till mitten av
1700-talet (Nilsson Mankok 1991). Några exempel finns
också på betydligt yngre härdar (Bergman a.a.).
Förklaringar till ändringar i bosättningsmönstret i
norra Norrlands fjällområde under yngre järnålder och
medeltid har formulerats av Evert Baudou (1987:19):
1. En befolkningstillväxt sker i Norrlands inland.
2. Nya resurser behövs för att svara mot ökande efterfrågan från den växande vikingatida bygden på den närliggande norska kusten.
3. Under senmedeltiden expanderar bygden vid Bottenviken.
Som nämnts varierar dateringarna av härdarna. Där-
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emot är utseendet i stort sett lika på äldre och yngre anläggningar. Man skulle möjligen kunna säga att de yngre
är mindre. I vissa fall finns i de yngre även en mera markerad yttre stenring som ytterkant samt en större sten,
sannolikt för uppställning av kokkärl, i den ena änden.
De ovala härdarna dominerar, men även rektangulära
och runda finns.
Det framgår att härdarna oftast ligger enstaka eller i
grupper om 3 till 5. Större koncentrationer av 20 till
50 härdar är också kända, enligt Ingela Bergman
(1988:134). I det senare fallet, Rackträsk i Arjeplog, är
f.ö. drygt 200 härdar kända inom ett 3 km 2 stort område (Hedman 1989:138). Ett liknande område är, enligt
Inga Maria Mulk (muntlig uppgift), bekant från Fjällmuseet Åjttes arbetsområde. Troligen rör det sig i båda fallen om visteområden som använts under mycket lång tid.

Inventering
Hur kunde man nu gå tillväga för att söka härdar nolaskogs, dvs. i norra Ångermanland? Med tanke på den kända samiska närvaron (Johansson 1975; 1977; Berglund
1954; Westerdahl 1986) borde de ju finnas också här.
Storleken på härdarna varierar, men yttermåtten håller vanligen en längd om 0,8-1,2 m och en bredd om
0,7-1,1 m. Höjden är ca 10 cm. Majoriteten av härdarna
förefaller dessutom vara fyllda med sten. De är vanligtvis
svåra att upptäcka, ofta är anläggningarna helt övermossade och upptäcks endast genom systematisk sondering.
Ibland framträder emellertid kantstenar. En annan viktig
iakttagelse är att härdarna nästan utan undantag påträffas i nära anslutning till sjöar, tjärnar, bäckar eller myrar (t.ex. fig. 4).
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Figur 1. Artikelförfattarens son med jordsond på den först upptäckta härden i Västernorrlands län, i Vacksundsmon (Lockstamon, Björna socken). Foto: Bernt Ove Wiklund 1990.
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Nyupptäckter
Fram till september 1987 fanns inga härdar registrerade
inom Västernorrlands län. Där hade i en generellt mera
kuperad terräng motsvarande miljöer som i norr sedan
länge varit kända vid de stora randdelta som bildats i
inlandsisens slutskede (jfr t.ex. Sandler 1917, Westerdahl 1985:22). Därför valdes av författaren en del av
randdeltat Lockstamon i Björna socken som första inventeringsområde nolaskogs. På den s.k. Vacksundsmon påträffades omgående den första härden. Med på färden
var också Christer Westerdahl, Örnsköldsviks museum
(fig. 1).
Därefter har författaren på fritid påträffat och registrerat åtskilliga härdar, nästan uteslutande i delar av moar
med samma geologiska bildningssätt. På försommaren
1988 framkom flera vid Bergssjöarna i Anundsjö, en utlöpa av Myckelgensjöfältet. Senare samma år tillkom fem
härdar vid Jonketjärn på Lockstamon i Björna. Efter ett
par artiklar i lokalpressen kom det första tipset, som
ledde till en besiktning av fem härdar på Tällvattenmon i
Anundsjö. Senare samma år fann jag i Björna socken ytterligare fyra härdar, en på krönet av en myrholme nära
Lockstakullen, en vid Djuptjärn på Ljusvattenmon och
två vid Kalvmyran norr om Studsvikens by. Ytterligare
en härd lokaliserades ett hundratal meter in på västerbottniskt område på en utlöpa från Tällvattenmon i Björna. Övriga utvalda platser fick vänta till barmarkstid
1989. Resultatet blev då tre härdar, två på Moslöjmon
inte långt från Myckelgensjö och en på Slätmon norr om
Remmarn i Björna vid ett annat mindre randdelta.
I ren kustmiljö hade jag då även under fältarbetet i Vibyggerå som fornminnesinventerare åt Raä lokaliserat
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en härd på den s.k. Lappkojhällen på fastlandet innanför Mjältön. I närheten finns för övrigt flera kuströsen.
Senhösten 1989 noterade jag dessutom en härd på det
sista huvudvistet för lappskattelandet Stensundslandet i
norra Anundsjö (fig. 5; jfr Westerdahl 1986:223). Här
nådde den skogssamiska kulturen i norra Ångermanland sitt oåterkalleliga slut omkring år 1880. Ett tiotal
skogssamiska skatteland hade tidigare fyllt ut hela den
norra delen av Anundsjö och Björna socknar.
Säsongen 1990 innebar att ytterligare sju härdar kunde registreras, två i Åsele socken, tre på den tidigare
nämnda Tällvattenmon i Anundsjö och två i Björna
socken.
1991 beslutades att en särskild satsning på samiska
fornlämningar skulle göras vid Raä:s fornminnesinventering nolaskogs. Detta arbete har utförts av skribenten
inom de tidigare nämnda socknarna, och resulterade i
att vi nu har påträffat drygt 80 härdar inom Örnsköldsviks kommun. Speciellt har två mindre områden utmärkt sig, nämligen den tidigare nämnda Kalvmyran
norr om Studsviken i Björna sn med 10 härdar (fig. 2)
och området vid Mesjön i Anundsjö sn med 12 härdar
(fig. 3). Ytterligare en koncentration härdar har sommaren 1992 upptäckts väster om Bergssjöarna i Anundsjö
sn, liksom upptäckter av härdar gjorts även längre västerut, i Junsele sn — de första inom detta område!

Sammanfattning
De till dags dato kända härdarna i området har således,
förutom i några få undantagsfall, upptäckts i miljöer, där
förutsättningarna för renbete under vintern är utomordentligt goda. Lockstamon i Björna har av lantbrukstek-
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Figur 4. Härdmiljö vid Jonketjärn, Björna socken. Foto: Bernt
Ove Wiklund 1990.

nisk expertis t.o.m. betecknats som det kanske bästa vinterbetet av alla. På de torra moarna växer gott om renlav
och skägglaven hänger från träden i kransskogarna med
mer varierad jordmån.
De områden där härdarna ligger är de traditionella betesmarkerna under vintern för renar som tillhört Vilhelmina norra och södra samebyar. Sannolikt har i äldre
tid både vilda och tama skogsrenar funnit föda på dessa
rika marker. Härdarna överensstämmer i storlek och utseende helt med nordligare förekomster. Trots att de är
rejält övermossade råder inget tvivel om deras funktion.
Jordsonden har påvisat förekomst av såväl träkol som
aska och ben, och ofta dessutom kraftigt rödbränd sand.
På avgörande punkter är sålunda våra härdar parallel-
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Figur 5. Artikelförfattaren vid härd på Stensundslandets sista huvudviste i Anundsjö socken. Foto: Christer Westerdahl 1989.

ler till de härdar som tidigare varit kända från framförallt lappmarken genom för det första placeringen i lämpliga renbetesland under vintern, där vi vanligtvis inte finner lämningar från den äldre fångstkulturen, för det
andra placeringen intill smärre vatten eller myrar, samt
för det tredje konstruktionsdetaljerna.
De anknyter dessutom starkt till det skogs- och fjällsamiska livsmönster i Ångermanland som redovisats av
Christer Westerdahl i dennes bok Samer nolaskogs
(1986).
Den skogssamiska bosättningen i senare tid utmärktes av förhållandevis korta förflyttningar inom skogsregionen där intervallet mellan flyttningarna bl.a. styrdes
av tillgången på renbete. Detta innebär att boplatserna
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(med härdar) var bebodda under endast en del av året.
Flyttningarna ägde dock rum inom skattelandet. Detta
borde kunna innebära, att härdlägena kunde uppsökas
år efter år och kanske också generation efter generation.
Viss samisk tradition ger dock vid handen att man inte
bosatte sig direkt på förfädernas härdar (muntlig uppgift
av Christer Westerdahl, på grundval av intervjuer och
faltinventering i Västerbottens!] ällen 1978-80).
De ljällsamiska flyttningarna från södra Västerbottens
ijällvärld sträckte sig ända ut mot Bottenhavskusten. I
viss utsträckning går de fortfarande så. Tidigare kunde
dock "buföringen" regelmässigt äga rum ända ut på öarna, t. ex. Ulvöarna. Idag går man inte längre än övre
Anundsjö och Björna, f.ö. just till de områden där vi funnit härdar.
Karaktären på dessa levnadsmönster innebär också
att de vintertida betena för skogssamer och ijällsamer
kan ha sammanfallit. Tendensen torde dock ha varit
den, att skogssamerna hållit till i inlandet, medan fjällsamerna dragit längre ut mot kusten. Dessutom har
skogssamerna allmänt sett haft mycket mindre renhjordar och varit mindre beroende av dem. Men båda kategorierna samer har givetvis längsta tiden uppehållit sig i de
trakter som bäst tål betestrycket, dvs. moarna eller randdeltana. I andra har man, särskilt från ijällsamiskt håll,
vistats mycket kort tid, och efter några få övernattningar
på varje ställe, dragit vidare till nästa.
Med tanke på omständigheterna vill jag därför tolka
härdarna som samiska. Visserligen kan det även finnas
ett nordiskt inflytande, men det är sannolikt försumbart
just i de utpräglade betesmiljöerna. Detta innebär att
man i närheten också skulle kunna tänka sig andra fornlämningar som anknyter till den särpräglade samiska
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ekologin, såsom bendepåer, offerplatser och gravar.
Den kulturgränszon som löper genom norra Ångermanland i järnålder och medeltid (jfr Baudou 1986;
1987:20 f. och Westerdahl 1989) torde avspegla en gammal etnisk gräns mellan samiskt och nordgermanskt. Söder om gränsen har vi de bekanta sydliga ortnamnstyperna, gravhögarna och den agrara bebyggelsen (se t.ex.
Wallander 1986). Järnåldersdateringar har emellertid
även erhållits vid undersökning av ett fångstgropssystem
i Björna sn (Wallander 1984), som inom en radie av
2-3 km nu har ett 25-tal registrerade härdar. Norr om
gränsen, sannolikt ända ut mot strandzonen, finns samernas förfäder. Detta betyder dock inte att härdarna
måste vara så gamla. En 14C-datering av härdarna kommer att utföras, och resultatet inväntas med spänning.

Bevarandesynpunkter och fortsatt forskning
Härdarna ligger visserligen i glesbygd, men hotet mot
dem från skogsbruket är ändå närmast konstant. En
skogstraktor kan lätt åstadkomma svåra skador på dessa låga och svårupptäckta lämningar, något som också
kunnat konstateras under fornminnesinventeringen
1991, exempelvis vid härdområdet vid Mesjön i Anundsjö sn. Förhoppningsvis kommer skogsbruk i anslutning
till moar av denna typ alltid att föregås av besiktning.
Ett lovvärt initiativ har här tagits av Örnsköldsviks
museum. Tre av de nu upptäckta härdområdena har
skyltats med kulturminnesskyltar. Texten är dock av
standardtyp och kan användas på flera ställen. Uppsättningen har hittills utförts av Christer Westerdahl (som
även producerat texten) och undertecknad.
Det finns goda skäl för att fortsätta forskningen nola-
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skogs vad gäller härdarna och det diskreta samiska landskapet i norra Ångermanland. Ett av syftena bör då bli
att se om vi här har samma spännvidd i dateringarna
som i Västerbottensfjällen och andra delar av övre Norrland. Intressant vore också att studera det eventuella
sambandet med den järnålders- och medeltidsbebyggelse i kustlandet, som exempelvis har konstaterats vid
Gene, Arnäsbacken och Kyrkesviken.
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STEFAN BRINK

Något om namnen på
Härjedalens vattendrag
En förberedande undersökning

Inledning
Härjedalen är dessvärre något försummat vad gäller
forskningsinsatser om landskapets ortnamnsskatt. Enstaka översikter finns — där särskilt socknarnas namn
behandlas —, insiktsfullt författade av jämten Bertil
Flemström. Man kan naturligtvis heller inte gå förbi
Erik Modins ännu läsvärda och givande Härjedalens ortnamn och bygdesägner (1902-03, 1911, 1949). Vad
beträffar sägner, by- och gårdsbeskrivningar samt anekdoter, skildringar och uppteckningar från särskilt 1800talet, utgör förstås Modins arbete en guldgruva, men ortnamnstolkningarna får man läsa något mer kritiskt; och
konstigt vore det annars, om inte snart hundra års forskning och metodutveckling skulle ha resulterat i nyvunna
insikter, som gör att vi i många fall har en annan syn på
hur ortnamn kan tolkas.
Vad som slagit mig vid mina studier av ortnamn i Härjedalen är att så många ånamn bär en ålderdomlig prägel. I
kringliggande landskap, och särskilt i sydligare delar av
Sverige, är vattendragsnamnen i stor utsträckning sekun-
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dära och unga. Ofta har ett nytt namn uppstått, som Storån, Lillån, Tvärån o.dyl., eller också har ett nytt ånamn
bildats utifrån namnet på någon dominerande bebyggelse
längs vattendragets lopp vartill man lagt -å, -bäck e.dyl.,
exempelvis Finspångsån, Arbogaån, Sävjaån. I lyckliga
fall har vattendragets äldre namn bevarats, men med ett
tillagt -ån, -älven, som Gullspångsälven, Säveån, Ume
älv, Simeån o.andra. Normalt är det gamla namnet på vattendraget försvunnet. I enstaka fall kan man kanske rekonstruera detta, då det äldre namnet kan ingå i ortnamn
längs vattendraget. Så är det exempelvis med ånamnet
*Niuta i östra Hälsingland, som kan rekonstrueras ur två
bynamn Övernjöte och Njöte [nyuta 1363) samt sockenoch det gamla fjärdnamnet Njutånger (nyutanger 1363).
En stor del av våra gamla vattendragsnamn är ursprungliga sammansättningar med -å och -bäck. Men karakteristiskt för våra gamla ånamn är att en majoritet har varit
osammansatta namn med feminint genus. Våra större vattendrag har i många fall haft namn i s.k. stark form, som
Lusn (Ljusnan), *Oghn (Ljungan), *Rotn (Ronnebyån),
*Lagh (Lagan), *Niz (Nissan), Visk (Viskan), dvs. de har i
grundformen slutat på en konsonant. Det stora flertalet
ånamn har dock varit s.k. svaga femininer, t.ex. Sända,
*Bera, Uma, *Liura, *Niuta, vilka i grundform slutat på
-a, men i böjd form på -u (-o), därav den böjda formen de
Vmu år 1314.
Påfallande är att många av ånamnen i Härjedalen har
bevarat sin gamla form, idag vanligtvis uppträdande som
-an, t.ex. Draggan, Linan, Veman, Ällan. Detta, att så
många ånamn idag ändar på -an, och inte -ån, har sin
närmaste förebild västerut, i Norge, vilket med tanke på
härjedalsdialekternas ställning också är att vänta. Samtliga dialekter i Härjedalen — utom de i Överhogdal och Älv-

18

Oknytt 1-2/1992 18

ros, vilka snarast kan räknas som övergångsmål — är
närmast att rubricera som norska; särskilt gäller detta
dialekterna norr om Hede. I ljuset härav har man således
att i första hand gå till de norska dialekterna och till fornvästnordiskan för att finna ordmaterial som kan förklara
de olika ånamnen i Härjedalen.
Föreliggande studie är tänkt som en förberedande undersökning av de härjedalska ånamnen. Här meddelas
de i förekommande fall föreslagna namntolkningarna,
vilka inte är så många: Ljusnan, Veman, Härjån, Hoan
och några till. Jag har också velat peka på ett antal intressanta ånamn och i vissa fall dristat mig att presentera en — ännu på detta stadium tentativ — tolkning av
ordsemantisk och sammanställande art. Till de härjedalska ånamnens ortografi på kartorna kan följande behöva kommenteras. Åtskilliga ånamn ändar på -an, exempelvis Linan, Funnan, vilket dels går tillbaka på en
bestämd svag form, dels i några fall uppenbarligen på en
försvagad sammansatt form på -å. Mera påfallande är
dock former på -en, exempelvis Rånden, Sålnen, där av
allt att döma ånamnens dativformer lagts till grund vid
en normalisering, exempelvis Rånden: "rånda" ~
"rå nden" (dat.), Fjäten: "fjä:'ta" ~ "fjä:'ten (dat.).

De större vattendragens namn
Landskapets största vattendrag, Ljusnan, har ett mycket
gammalt namn, vilket i Hälsingelagen från omkr. 1320
skrevs Lusn. Namnet har uppfattats som antingen innehållande ett synnerligen gammalt, försvunnet ord *Lusn
eller kanske snarare en avledning med ett n-suffix till
svagstadiestammen i ljus. Älvens namn kan således antagligen översättas 'den ljusa'.1 Det har antagits att nam-
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nets sakliga bakgrund är att finna i Hälsingland, där älvdalen fr.o.m. Ljusdal öppnar sig i ett brett och öppet dalföre, vilket skulle kunna motivera namnet. Intressant
nog har mänga dialekter i Härjedalen bevarat den gamla
namnformen, vilket på ett utmärkt sätt visar hur konservativa våra dialekter är. Så kallas älven i Hede sn genuint för "lussna" och på liknande sätt i Tännäs, Storsjö,
Vemdalen, Linseli och Lillhärdal. Älvens gamla namn är
vidare att återfinna i namnet på den sjö som älven genomrinner öster om Tännäs, dvs. Lossnen, idag ett stort
vattenmagasin.
Även andra förslag till tolkning av namnet Ljusnan
har presenterats. Så har bl.a. Lennart Elmevik prövat
att sammanställa namnet med vårt ord luden, som är ett
gammalt particip till det urgermanska verbet *leuåan
'växa'.2 Det intressanta är att i fornspråken har detta
particip även ägt betydelsen 'gräsrik, gräsbevuxen'. Snarast tänker sig Elmevik att ett sådant namn syftat på
(kraftig) växtlighet i älven. Senare har dock Elmevik
övergett detta tolkningsförslag och anslutit sig till det
ovannämnda, men kanske förtjänar detta alternativ ändock fortsättningsvis åtminstone ett visst beaktande.
Skulle nämligen den till grund liggande stammen tänkas
ha kunnat åsyfta det förhållande att älven, med sina vårliga översvämningar, kraftigt befrämjat gräsväxten på
ängsmark längs älven, blir följande sammanställning av
intresse. Från Funäsdalen finns belagt ett gammalt talesätt:3 "Ljusnan, Ljungan och Glåma rinner från samma
källa. Ljusnan göder slåttar, Ljungan föder fisk och Glåma tynar folk".
Samma ordspråk finns upptecknat från Hede: "Ljusnan, Ljungan och Glåma rinner ur samma källa. Ljusnan göder ängar, Ljungan föder Fisk och Glåma tar mång-
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en vacker man, för det hon inte fick följa systrarna sina
till Sverige", liksom ett liknande från Lillhärdal: "Dalälven föder folket, Ljusnan göder folket och Ljungan dödar folket".
Just detta, att Ljusnan av gammalt uppmärksammats
för sina översvämningar om vårarna, är väl belagt och
omvittnat. Det har varit en realitet för bönderna längs
Ljusnans dalgång av gammalt, innan vallodlingen från
1800-talets mitt satte fart. Från 1700-talet finns flera omnämnanden som vittnar om Ljusnans betydelse för höskörden på hårdvallsängarna längs älven. Dessa ängar utgjorde de viktigaste höbärande markerna man hade i
dessa socknar.4 Så skriver bl.a. Pehr Schissler år 1749,
att de ängar "som är bäst, ligger wid Floder och Siöar, och
giöras fruktbärande, af det om Wåren upstigande watnet." Vidare: "Liusna Älf [... ] med sit upstigande om Wåren [...] mycket göder the kringliggande Ängar." Måhända
är detta karakteristiska drag, Ljusnans benägenhet att
svämma över och därvid gödsla hårdvallsängar längs älven, något som är rejält gammalt, och därför skulle kunna ligga till grund för namngivningen av Ljusnan.
Om inte annat visar detta exempel på svårigheten att
nå fram till en slutgiltig och enkel tolkning av ett gammalt namn på en älv, å eller sjö. Vanligtvis måste vi nöja
oss med att presentera ett antal möjliga tolkningsförslag.
Andra dominerande vattendrag i Härjedalen är Härjån ("hä>jåa") och Veman ("vefma"). Det förra skrevs
1645 Heriart och ingår förstås dels i själva landskapsnamnet Härjedalen (Heriardale, Heriardal 1273 (?)
avskr., ii haeriadal 1397), dels i sockennamnet Lillhärdal (? j heireiadal 1372, j lidzlaheerdale 1404). Detta
visar att landskapsnamnet äldst bör ha syftat på nuv. Lillhärdalsbygden, för att först efterhand komma att beteck-

Oknytt 1-2/1992

21

na hela landskapet. I Härjåns mynning i Ljusnan har uppenbarligen av gammalt funnits en ö, en naturbildning
mellan Härjåns två mynningsarmar, vars namn återfinns
i bynamnet Herrö {J hasr00 1442, i heri0 1452). Utifrån
dessa äldre skrivningar kan man ansätta en äldre form
för Härjån till *Her, i gen. *Heria{r)-. Detta ånamn bör
av allt att döma vara en avledning till stammen i ordet
har 'stenig terräng' och syfta på åns karakteristiska stenighet.5
Ånamnet Veman ingår på samma sätt i socken-, bygdeoch bynamnet Vemdalen (i veimo dal 1403). Som det
äldre belägget för sockennamnet utvisar har åns gamla
namnform varit Veima, i böjd form Veimo. Lennart Moberg anser att till grund för ånamnet ligger ett ord
*ueim, veimi e.d. som skall sammanhållas med ett
norskt dialektord veima 'göra svängande rörelser, fara
hit och dit' och bakgrunden till ånamnet är Vemans påfallande slingrande, meandrande lopp (se fig. I). 6
I nordöstra delen av landskapet, i Storsjö sn, ligger
Ljungdalen ( Jongdall 1551?). På samma sätt som i Härjedalen och i Vemdalen — liksom i en majoritet av sammansättningarna på -dal(en) — förväntar man sig att i förleden i Ljungdalen påträffa ett ånamn. I detta dalföre
börjar Ljungan sitt östliga lopp till Medelpad. Denna älvs
äldre namn återfinner vi i en äldre skrivning Oghnaroos
från 1412, vilket visar att Ljung an bör återgå på ett
*Oghn. Dagens namnform kan antagligen förstås på så
sätt, att prepositionen i kommit att sammansmälta med
älvnamnet, *i Oghn. Man kan i sammanhanget uppmärksamma namnet Juni, avseende en by vid Ljungans utlopp
i Njurunda sn, som innehåller älvens namn. Detta bynamn skrevs under tidigt 1500- tal Vgnöö (1550), Wnnij
(1535), vne (1543), men uppträder något senare som
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Iuni (1547), Junij (1549) och Iugni (1557). Detta kunde
tyda på att prepositionen i sammansmält med älvnamnet
först vid mitten av 1500-talet. Ännu en gång visar oss dialekterna vara suveräna på att konservera ett äldre språkstadium, då detta älvnamn i härjedalsdialekterna heter
"jångna" och "jongna", vilket stavelse för stavelse svarar
mot den äldre formen *Ioghn.
Namnet på ett annat större vattendrag ingår på samma
sätt i de två sockennamnen Över- och Ytterhogdal, nämligen Hoan. Detta ånamn bör vara en bildning till ordet
ho, som vi bl.a. har i diskho, grisho etc., och det kan syfta på några påfallande hölj or i åns botten, särskilt i dess
nedre lopp.
Det ånamn Funnan, som ingår i Funäsdalen (Fonnesdall 1546) och det med all sannolikhet här till grund liggande äldre namnet på Funäsdalssjön, bereder avsevärda svårigheter att tolka. An, som är helt kort, rinner
igenom Funäsdalssjön och mynnar i Ljusnan. Frågan är
om ånamnet eller sjönamnet är primärt. Erik Modin antog att det till grund liggande namnet var Funäsdalen,
som skulle innehålla/önn 'snödriva' och dal. Bertil Flemström har diskuterat namnen och prövar att ansätta ett
äldre sjönamn *Funnosior '(ån) Funnans sjö', 7 där en
sammansättning *Funnosjö{v)ardalrinn skulle ha resulterat i det nedslipade Fun{n)esdalen. Detta förefaller
möjligt; kanske vore dock någon äldre form Funnesedalen e.dyl. att vänta. En möjlighet vore att överväga ett äldre sjönamn *Funir, vilket skulle resultera i en sammansättningsform *Funis-. Det låge då nära till hands att
utgå från ånamnet som det primära. Måhända kan ett sådant ånamn sammanställas med fvn. Juni m. 'låga, eld',
jfr isl. Juni 'ds', och vårt från lågty. inlånade/yr, varvid
namnet ur semantisk synpunkt skulle ha en nära paral-

24

Oknytt 1-2/1992 24

lell i det nästgårds förekommande ånamnet Tännan (nära släkt med tända).
Den relativt stora ån Rånden ("ra nda, rånda"; Ranna
1697) ansluter sig till Ljusnan strax norr om Linsell.
Ånamnet utgör förled i bygde- och bynamnet Rånddalen
(i randeedhall 1463) avseende en bosättning ca 3 mil
uppströms ån. Det medeltida belägget på Rånddalen
kan tyda på att åns äldre namn varit *Randä. Detta
namn skulle kunna sammanhållas med ett norskt dialektord rånd, rand f. 'rummet undet taket över eldstaden i en rökstuga', 'liten hylla till torkplats över eldstaden', 'bjälke mellan långväggarna nära eldstaden'. Detta
ord kan även jämföras med ett jylländskt rånde 'plats
under taket; loft av stänger över stallet' och ett engelskt
randle-tree 'bjälke som sträcker sig ut över eldstaden'.
En grundbetydelse som skulle kunna sammanfatta dessa ord vore 'något högt beläget (i ett rum), loft' o.dyl. Detta kunde vara en passande betydelse för ett namn som
Rånden. Denna å kommer från höglandet i väster och
rinner mellan bergsmassiven omkring Sonfjället och Fruhogna. Rånden skulle således kunna översättas 'ån som
kommer från "rånden" ( = högt beläget område, fjällmassiv)'. En semantisk närliggande parallell till ett *Randá
med denna tolkning är namnet Loftkölen i Färila sn, Hälsingland, avseende ett högt bergsområde, där lojt torde
kunna uppfattas såsom synonymt med rånd. Alternativt
kan man överväga att i namnet se stammen i det no. rande m. 'smal bank el. jordrygg', avljudande med no. rind
f., rinde m. 'jordrygg, hög bank'. Hur en sådan tolkning
skulle motiveras är dock ovisst.
Ett namn som tilldragit sig stort intresse sedan gammalt är det Sliarosuellir, som förekommer i den bekanta
gränsläggningstraktaten från 1273 (?). Enligt en sägen
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som relateras här skall Härjedalens förste bebyggare,
kung Halfdan Svartes handgångne man, Härjulf Hornbrytare, ha slagit sig ned vid "Sliarosvellir". Denna plats har
vanligtvis identifierats med den lilla ån Slyåns utlopp i
Härjån, helt nära gränsen till Dalarna.8 Om Sliarosvellir
kan tillmätas någon vikt som historiskt grundad namnform i den i övrigt dubiösa fornsägnen, torde väl vara
ovisst. Men skulle så vara fallet, skulle Slyåns gamla
namn kunna vara ett Slyá eller Sly, gen. Slyar-; formen
Sliar- är fullt möjlig, då en främre vokal som y i norrönt
språk kunnat tecknas och i sammansättningar t.o.m. fonetiskt sammanfalla med i. Om Sly ån är ett ungt namn,
synes det enklast att förklara utifrån vårt ord sly i betydelsen 'slyig, snårig, dålig skog', syftande på växtligheten
längs ån. Men skulle den i 1200-talsbrevet belagda formen ha hemul, och skulle förleden i detta namn vara att
identifiera med dagens Slyån, vore det kanske mer tilltalande att i ånamnet se ett fvn. sly n. 'slemmig vattenväxt',
jfr sv. dial, sly, sli 'slem, slemaktiga vattenväxter'. Måhända kunde ett sådant ånamn åsyfta karakteristisk växtlighet i ån.
Namnet på det lilla vattendraget Linan ingår som förled i sockennamnet Linsell (i Linsel 1500-t.), liksom i
namnet på ett längre västerut vid Linan liggande fäbodställe Linvallen. Vid Linåns mynning i Ljusnan bildas en
liten utvidgning, vilken bär namnet Linsäldret. Detta
namn innehåller ett för övre Dalarna, nordvästra Hälsingland och Härjedalen karakteristiskt dialektord siller, silder, säldre 'sel, lugnvatten i en å el. älv'. Som
dock äldre skrivningar av sockennamnet utvisar bör i
detta ingå ett ord sel 'lugnvatten (mellan forsar) i en å
el. älv', vartill silder etc. är en utvidgning. Sannolikt har
Linsell äldst åsyftat hela det större lugnvatten ovanför
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forsdraget Linsellsborren, där ån Linan rinner ut. Hur
ånamnet Linan skall tolkas är däremot mer osäkert.
En svårighet vid bedömningen av ånamn särskilt i fjällvärlden är ovissheten om de är av svenskt eller samiskt
ursprung. Ett ånamn som ansetts ha ett samiskt ursprung är det bekanta Mittån i Hede, Ljusnedal osv., ett
namn som bl.a. ingår i namnet på samebyn Mittådalen
liksom i bynamnet Mässlingen i Storsjö. Det senare
namnet har inget att göra med sjukdomen mässlingen,
som man i förstone kunde tro, utan är det äldre namnet
på sjön Mässlingssjön. Detta sjönamn bör återgå på ett
äldre Mittlingen, som tycks vara en avledning till ånamnet; här har det korta i sänkts till e (ä) och -ti- har på
vanligt vis utvecklats till -si-, på samma sätt som nässla
av ndetla och vassla av vattle. Hur det ursprungligen samiska ånamnet Mittån skall förstås är ovisst; röster har
höjts för att här skulle ingå ett samiskt mitte som skulle
betyda 'mitti i' eller 'fjälldal'. 9
Ett annat ånamn som antagits ha ett samiskt ursprung
är Särvan i Hede, som måhända utgör förled i det bekanta Särvfjället. Till grund för detta ånamn har ansetts
ligga ett samiskt sarve 'älg'. 10

Namngivning av åar — en teoretisk-typologisk
bakgrund
Vid ett studium av ånamnsskicket inom ett område
kommer man efterhand till insikt om de speciella namngivningsgrunder och -motiv som existerat för våra
namngivande förfäder. Man kan konstatera språkdrag av
särskilt semantisk art, vilka i det stora hela är försvunna i vårt moderna språk och därför svåra att rekonstruera och förstå. För att komma åt bakgrunden för namngiv-
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ningen av åar i Härjedalen är det av vikt att till en början
framhålla att merparten av dessa namn kan ha bildats
fastän landskapet varit i avsaknad av en fast bosättning.
Detta kan tyckas märkligt. Men innan bönder brutit upp
mark för odling och uppfört bostäder har i Härjedalen
funnits en fångst- och j ägarkultur, med människor som
rört sig över tämligen stora områden och som återkommit till speciella säsongboplatser vid vissa tider på året.
Man har naturligtvis valt att återkomma till vissa platser
som en följd av att här har funnits fångstlokaler av rang,
det kan ha varit fiskrika forsar, fångstgropar för älgar
osv. Man kan också räkna med att en lokal förekomst av
sjö- eller myrmalm kunnat utnyttjas för järnutvinning på
vissa platser. Det är dock påfallande att hittills tagna
14 C-prover av järnframställningsugnar i Härjedalen
framförallt kan dateras till senmedeltiden och 1500talet, detta till skillnad från kringliggande landskap, där
denna extensiva järnproduktion i stor utsträckning även
förekommit under förhistorisk tid. 11
Härjedalen är i princip i avsaknad av gravar och gravfält vilka normalt kan påträffas i mellannorrländska jordbruksbygder. Istället har påträffats s.k. depåfynd av järnredskap för hantverk, jakt och fångst, vilka i många fall
sannolikt är att betrakta som ett slags offergåvor vid begravningar. Särskilt intressanta är de gravfält som förekommer på näs och uddar i sjöar och älvar; de mest kända är Krankmårtenhögen i Storsjön och Smalnäset i
Lossnen (se flg. 2). 12 Dessa gravanläggningar kan knappast vara minnen av jordbruksbosättningar i traditionell
mening, snarare är de att uppfatta såsom speciella begravningsplatser inom den kultur där man periodvis
vistades i landskapet för fiske, fångst och kanske järnframställning; någon har uppfattat dem som handelssta-
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vilket dateras till den äldre järnåldern. (Ur Ambrosiani & al.
1984 s. 9.)

tioner, där pälsverk, skinn m.m. bytts mot järnredskap
och annat. Det bör vara dessa människor, vilka rört sig
över tämligen stora områden och säsongsmässigt vistats
vid olika platser, som gett namn åt merparten av de större vattendragen.
Ett problem i sammanhanget är vilken etnisk bakgrund dessa människor haft. Det har höjts röster för att
denna fångst- och jägarkultur varit samisk. Särskilt har
en nytolkning av de bekanta gravarna på Vivallen i Funäsdalen intensifierat diskussionen (se fig. 3). 1 3 Av in-
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Figur 3. Översiktsbild från Funäsdalen, med Vivallen i centrum.
Lägg märke till de påfallande många förhistoriska gravhögar och
fångstgropar som förekommer i detta fjällområde. (Ur AFSB
s. 88.)

tresse i sammanhanget blir förstås då också ånamnen,
då dessa i flera fall bör ha bildats under den aktuella tiden. Det bidrag dessa kan lämna i sammanhanget är att
flertalet gamla ånamn förefaller att kunna tolkas med
hjälp av nordiskt språkgods, men naturligtvis kan bilden kompliceras av översättningslån och av att samiska
namn försvunnit eller konkurrerats ut av nordiska
namn. Framtida forskningsinsatser får visa om denna
iakttagelse håller streck eller ej.
För dessa människor måste vattendragen ha utgjort
viktiga kommunikationsleder och ledstänger i landskapet, men också näringsfång i form av fiskeplatser. Det
har sannolikt varit av stor vikt för dem att karakterisera
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åarna med namn som beskrivit deras speciella utseenden, läten, rörelsemönster, fiskrikedom, stenighet, vattenföring, vattenkvalitet osv. Ånamnen har således speglat åns ekonomiska bärighet, forcerbarhet m.m., men de
kan även ha givits en mer poetisk beskrivning med avseende på färgnyanser hos vattnet eller ljud ån gett ifrån
sig. En känd namnbildningsprincip säger att en tämligen
liten lokal kan ha gett en sjö, en å, ett berg osv. sitt
namn; den lilla, ofta påfallande, egenartade, särskiljande
företeelsen har kunnat ge den stora naturformationen
ett namn — man brukar kalla detta slag av namngivning
pars-pro-toto. I ett vattendrag som Tännan i Tännäs
kan den vitala — kanske framförallt den ekonomiskt betydelsefulla — platsen för dåtidens fångstmänniskor ha
varit en speciellt fiskrik fors — låt oss säga Tännfallet—,
vilken man återkom till år efter år, vid en speciell årstid,
för att bedriva fiske. Det ligger då nära till hands att just
denna fiskrika fors kunnat bli namngivande för hela ån,
eftersom den var "ekonomiskt betydelsebärande" i vattendraget. Ett utslag av detta är att många åar och älvar
kunnat uppträda med flera namn på olika sträckor, s.k.
partialnamn. Oftast har dock ett av dessa kommit att segra, men de olika partialnamnen kan ibland rekonstrueras utifrån bebyggelsenamn längs vattendraget. Man torde vidare ha rätt att räkna med att namngivarna levt i en
animistisk värld, där naturföreteelser som åar ansetts
vara besjälade och uppfattats som levande väsen. Ett
"bevis" härför är ju förhållandet att ånamn uppvisar ett
feminint genus av gammalt. Eftersom den moderna västerländska människan, med ett tusenårigt kristet kulturellt bagage, inte har möjlighet att tränga in i och förstå
denna för kristna, animistiska föreställningsvärld, säger
det sig självt att vi har stora problem att förstå hur
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namngivarna har tänkt. En möjlig väg vore att jämföra
med kända kulturer med animism, för att se om det går
att få ledtrådar och hjälp. Här väntar en viktig — och
sannolikt rolig — framtida forskningsuppgift.
Det är intressant att notera att en stor andel av våra
vattendragsnamn innehåller språkgods som kan indelas
i tre grupper, innehållande ord eller stammar som syftat
på vattnets kvalitet, åns rörelse samt ljud som ån gett
ifrån sig, dvs. vattenkvalitet, rörelse och ljud.14 Man
har uppenbarligen kunnat ge åar namn på ett så nyansfullt sätt, att vi idag inte helt kan förstå och rekonstruera
det semantiska innehållet till fullo. Det liknar inte så lite
det välkända förhållandet att samerna äger en mängd benämningar på olika slags snö, beroende på färg, bärighet, kvalitet osv., medan vi är kapabla att endast nyttja
en term för företeelsen "snö". På liknande sätt har våra
förfäder kunnat ge en å ett namn, vilket vi idag måhända
kan sammanställa med ett ord som kanske betyder 'gå
tungt, släpa sig fram'. Vilken betydelsenyans som namngivarna fast avseende vid, kommer vi dock antagligen
aldrig åt. I ljuset härav kanske åtskilliga av våra tolkningar av särskilt ånamn kan tyckas vara stereotypa eller se
lustiga ut. Men detta beror således endast på att vi idag
inte till fullo kan rekonstruera namngivningsgrunden
och inte känna till alla betydelsenyanser språket ägt vid
denna tid.
Det visar sig ofta att ånamnen kan sammanställas med
verb i våra folkmål, något som kan ha betydelse ur ordbildningsmässig synpunkt. Vanligtvis antar man att
ånamn bildats till adjektiv och substantiv, vilka i sin tur
kan vara bildningar till verb eller verbstammar, men röster har höjts för att man även har att räkna med deverbativa ånamnsbildningar, dvs. namnbildningar direkt till
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verbstammar. Utöver dessa ånamn, som syftar på vattnets art eller rörelse, är andra vanliga namngivningsgrunder sådana som omtalar stenighet i ån, fiskrikedom
och växtlighet längs ån. Nedan sammanhålls ånamnen i
Härjedalen i dessa huvudgrupper.

Övriga ånamn indelade i
semantisk-typologiska grupper
Bland ånamn som tycks ha namngivits utifrån vattenkvaliteten kan exempelvis nämnas Gönan ("jö:vna") i Lillhärdals sn, nära gränsen till Hälsingland, som också ingår i
Stora Gönsjön i Los sn. Det är uppenbarligen detta senare namn som förekommer i den uppräkning av gränsmärken mellan Norge och Sverige som ingår i den bekanta gränsläggningstraktaten från 1273 (?), och då i
formen Leonarseor. Detta sjönamn bör i fvn. språkdräkt
således ha varit ett Ljönarsjör, vilket leder till att ånamnet snarast kan uppfattas som en sammansättning *Ljönä, gen. *Ljonär-. Detta ånamn har sammanhållits med
ett norskt ord Ijon 'blixt' (jfr vårt ljungeld 'blixt'), med en
ursprunglig betydelse 'glans'. Ånamnet Gönan kan således översättas 'ån som glänser'.15 I Funäsdalen rinner
ån Mysklan ("mövskla"). Detta ånamn kan ha samband
med en stam musk- 'mörk', som vi bl.a. har i svartmuskig. En närliggande parallell utgörs av bl.a. det hälsingska bynamnet Myssje (Myskia 1535), som återgår på ett
ånamn * Myskia.16 Mysklan skulle kunna återgå på ett
äldre *Muskliön och kan antas ha fått ett sådant namn
på grund av sitt mörka vatten.
I Tännäs rinner ån Tänna, ett biflöde till Ljusnan som
mynnar i sjön Lossnen. Vattendragets namn ingår dels i
det uppströms liggande Tänndalen, dvs. en likartad
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bildning som Ljungdalen, Rånddalen, Härjedalen osv.,
med Tänndalssjön (Teningen 1648?, Tennsiön 1697),
dels i sockennamnet Tännäs (i tennanessi 1406?, ij
tendennes 1407). Ån skrivs Tenna 1648? och uttalas i
dialekten "tävnna" o.dyl. Av äldre skrivningar och dialektuttal att döma torde man våga uppställa en äldre utgångsform fvn. *Tenda. Jag har tidigare argumenterat
för att detta ånarnn kan innehålla en ordstam *tand'glänsande, glittrande', som förekommer i flera namn på
sjöar och åar i Norden. Sannolikt ligger en eller flera av
dessa forsar — där åns vatten naturligt nog kommer att
glittra och glänsa — till grund för namnet. Särskild vikt
kan härvidlag måhända tillmätas Tännfallet.
I Sveg påträffas en å med namnet Sålnen. Detta ingår
också i gårdnamnet Solna (vider salnw 1372, Solnan
1645), liksom i namnet på en utvidgning av ån, Sålnhån. Som det äldsta belägget för gårdnamnet liksom dialektuttalet visar, torde åns äldre namn ha varit *Salna, i
oblik form *Salnu/Sqlnu. Stamvokalens uttal med det
grumliga ö-haltiga S-ljudet, torde bero på s.k. tilljämning. 17 Något ord *saln- att anknyta till tycks inte finnas. Istället kunde man här kanske våga räkna med en
gammal primär ånamnsbildning, med ett i ånamn vanligt
n-suffix, som lagts till en i sjö- och ånamn vanlig stam
*sa/-.18 Denna adjektivstam *salw- ingår i exempelvis
isl. sölur 'smutsig, gulblek', no. dial. sal 'blek, matt
oklar, om färg; kraftlös, svag; ringa', feng. salu 'mörkfärgad, svart, smutsig' osv. Måhända har detta ånamn *Salna ägt betydelsen 'ån med det mörka (el. oklara, smutsiga) vattnet'. En norrländsk parallell kan vara det ånamn
*Sala, nu Saluån {Salu åå 1552, Salwa åa 1557), som
utgör förled i Saluböle [) Salv 1542) i Grundsunda sn,
Ångermanland. Detta ånamn har visserligen tidigare av
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H. Markström och T. Bucht antagits vara ett äldre * Svala, bildat till fågelbet. svala,19 men måhända kunde
man även här överväga en adjektivstam sal- syftande på
vattenkvaliteten.
Ånamnet Vitan (Huitan 1645, Hwijtåå 1799) i Hede
har många fränder, man kan peka på flera Kvita i Norge.
Det torde innehålla adj. vit, vilket kan antas syfta
på en vit, kanske mjölkaktig färgnyans i åns vatten.
Ånamn som kan åsyfta någon karakteristisk rörelse i
vattendraget kem vara Lofsen (Laffsa 1696) som ingår i
Lofssjön, Lojsåsen och Lojsdalen [j Lapsadall 1426,
lejrfsedal 1498). Det sistnämnda namnets äldsta belägg
tycks tyda på att ånamnet antingen är en ursprunglig
sammansättning *Lapsä eller ett gammalt starkt böjt
*Laps, gen. *Lapsar- (om inte skrivningen från 1426
kan betraktas som en s.k. omvänd skrivning av ett ursprungligen svagt böjt ånamn *Lapsa).21 Ånamnet har
av E. Modin tidigare antagits kunna innehålla ett ord
motsv. fvn. laft eller lapt n. 'hörn, där de horisontellt liggande stockarna i en timmerbyggnad, laftbyggnad, sammanfaller', syftande på att någon timmerbyggnad stått
vid ån av gammalt.22 Detta ord svarar förstås mot sv.
laft n. (f.) 'inhuggen skåra i stock, knut i hus' och verbet
la/ta 'att vid timmerhusbygge infälla de horisontalt liggande väggstockarna (i skåror) i varandra i husets hörn'.
En sådan etymologi går dock svårligen att förena med de
äldre skrivningarna. Istället kunde man pröva att sammanställa ånamnets *Laps- med ett norskt dialektalt
verb lafsa (<lapsa) 'hänga och slänga, daska, gå och
slänga', svarande mot sv. dial, lajfsa 'gå illa och tungt',
'gå släpande, dra benen efter sig' (jfr luffsa), liksom ett
no. dial, laps m. 'slapp person'. En sådan sammanställning skulle kunna tyda på att ånamnet — som så ofta —
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givits för att beskriva åns vattenföring, här i så fall väl
syftande på sakta rinnande vatten.
I Funäsdalen rinner Fjätån, som på genuin dialekt uttalas "fjä:'ta". Samma namn förekommer också i Lillhärdal. Dessa namn bör vara bildade till vårt ordJjät 'steg'.
Hur detta rent sakligt skall förstås är såsom fallet ofta är
med ånamn dunkelt. Man kan dock konstatera att åtskilliga ånamn bildats till ord med en grundbetydelse 'gå', såsom fallet bör vara med t.ex. västsvenska Lidan till lida
'skrida framåt', det östgötska Dråsa till dråsa 'gå långsamt', det till grund för Trönö i Hälsingland liggande
*Throdhna till tråda 'gå, trampa, träda' osv.
I Hede rinner den mindre ån Lunan (Lunan 1645)
som på genuin dialekt kallas "lu:'na". Detta ånamn skulle kunna sammanställas med ett verb som förekommer i
norska dialekter, luria 'gå stilla, smyga' men även 'rinna
stilla'. Detta ord är nära släkt med t.ex. no. lon n. 'ställe
i vattendrag, där vattnet står stilla eller rinner sakta',
'sakta rinnande å mellan två insjöar', liksom lon f. 'djup,
stillarinnande bäck', vilket torde ingå i de norska ånamnen hona,23 Alla dessa ord har lång stamvokal. Lunan
kan förslagsvis översättas 'den sakta rinnande'.
Ånamnet Skärkan (Skerka 1646) i Storsjö skulle också — om namnet inte är av samiskt ursprung — kunna
innehålla en verbalstam som har att göra med gångart
och som väl syftat på vattnets lopp. I norska dialekter påträffas ett verb skarka 'gå tungt och släpande; gå svagt',
vilket kan sammanhållas med no. skark m. 'magert, stelt
och sjukligt djur, särskilt om häst', fvn. skarkr m. 'mager människa, magert djur' och adj. skarken 'svag, sjuklig, skröplig'. Detta kunde tas till intäkt för att Skärkans
vattenföring varit lugn, och människor har associerat
den med att gå tungt och släpande. Enligt etymologen Alf
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Torp har dock en äldre grundbetydelse för dessa ord varit 'skrapa; ge ifrån sig skrapande ljud', varför Skär kan
även kunde tänkas innehålla en ljudhär mande stam 'den
som ger ifrån sig ett skrapande ljud'. Alternativt förefaller det också möjligt att anknyta till ord som sv. dial.
skarka 'tuppens skri el. galande om morgonen', no.
skark n. 'larm'; jfr no. skarra 'skrika, larma' och fvn.
skerkir m. 'eld' (svärdsnamn), eg. 'den larmande'. I detta
senare fall finge man räkna med att ån gett ifrån sig ett
starkare, skarpare ljud. 24
I Linsell rinner den mindre ån Draggan ("dr8vgga";
Drog g a 1685). Även detta ånamn kan innehålla en aktionell verbalstam, i överförd betydelse syftande på åns vattenföring. Man skulle nämligen kunna sammanställa
ånamnet med ett no. dial. dragga 'släpa sig fram', vilket
förstås är samma ord som vårt verb dragga 'att dra och
leta föremål på en sjös botten med en dragg', och det
norska älvnamnet Drogga i Droggunes 1323. 25 Ånamnet kunde därför översättas 'ån som rinner sakta, som
om den släpar sig fram'. Tillfogas kan dock att Drogga
bör ha samband med namnet på åns källsjö Dravagen,
vilket gör att en tolkning av ånamnet blir problematisk
och kanske mer intrikat än ovanstående förslag.
Våndån i Tännäs skulle på liknande sätt kunna sammanhållas med no. dial. vånda 'släpa, ha möda med', vilket naturligtvis är nära släkt med vårt vånda 'plåga,
ångest', jfr fvn. vandi m. 'svårighet, ansvar', fvn. adj.
vandr 'svår'. Om den gjorda sammanställningen träffar
rätt, skulle Våndån kunna tänkas ha någorlunda liknande betydelse som Draggan.
Exempel på ånamn där namngivningsgrunden sannolikt varit något ljud som ån gett ifrån sig kan vara Rosslan som dels förekommer som ånamn i Hede, dels som
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Rosselbäcken o.dyl. på flera andra ställen i landskapet. 26 Dessa kunde i förstone sammanställas med det
rossel (*rudhsl) 'uppröjd äga i utmarken', som bl.a. är
känt från nordvästra Hälsingland. Med största sannolikhet är dock en sådan sammanställning förfelad. Istället
kan till grund för dessa vattendragsnamn i Härjedalen
ligga det ljudhärmande verbet rossla 'ge ifrån sig ett rosslande ljud', syftande på de ljud ån/bäcken ger ifrån sig.
Med tanke på att detta ord har en något osäker ställning
i nordiska språk, har man att överväga att dessa namnbildningar är tämligen unga. Alternativt kunde man föra
detta Rosslan till gruppen av ånamn som syftar på "gångart" hos vattendraget, och sammanhålla namnet med det
no. rusla 'gå sakta', sv. dial. russla 'omskaka något mellan händerna; röra om', jfr no. rutla 'gå sakta, släntra
iväg'.
Andra namngivningsgrunder torde vara att finna i följande namn: I Ytterhogdals sn finner vi Ölån som också
ingår i sjönamnet Ölvattnet. Detta ånamn kan vara bildat till ett fvn. urd 'stenighet', vilket skulle kunna tyda
på att ån är osedvanligt stenig. Man kunde då överväga
att Ölån ("öTa, övlåa") kommer av ett äldre *Yrdha
e.dyl. 27 Till samma kategori namn är också att föra det
ovan omtalade Härjån. En liknande terrängbeskrivande
innebörd torde vara att återfinna i ånamnet Sang ån, och
det samhöriga sjönamnet Sangen, i Ängersjö. Till grund
för dessa namn ligger ett gammalt adjektiv *sandug 'sandig'. Ånamnet Sexan ("sövksa"; Söxa 1685, Sexa 1689) i
Lillhärdal torde knappast ha att göra med räkneordet
sex. Stamvokalens kvalitet i dialektuttalet, liksom vissa
äldre skrivningar med -ö- gör ansättandet av en äldre utgångsform osäker, men har vi att göra med ett äldre Sexskulle man snarast vilja räkna med att namnet är en iön-
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avledning till ett sax, äldre sahs-, en ordstam som förekommer i ett antal ånamn.28 Vad detta sax- i ånamn kan
ha ägt för betydelse är omtvistat. En äldre betydelse för
ordet sax har varit 'svärd, kniv'. När Sax- förekommer i
andra sammansatta ortnamn har det i allmänhet tolkats
som 'fångstredskap'. Denna innebörd räknar John Kousgård S0rensen med i några danska och skånska ånamn
på Sax-.29 I vårt fall, där man torde ha att räkna med en
omljudd stamvokal, förefaller en betydelse 'fångstredskap' inte lika trolig. Man kunde överväga att ån liknats
vid en sax 'svärd, kniv'; antingen skulle likheten vara
det glänsande vattnet, under jämförelse med den glänsande svärdsklingan, eller också i överförd, metaforisk
betydelse 'ån som skär sig ned i terrängen som ett svärd,
en kniv'. 30 Elof Hellquist räknade i flera svenska hydronymer med att Sax- o.dyl. innehöll betydelsen 'sten, klippa', något som dock ifrågasatts av andra; påfallande är
dock att Bror Lindén för ett par dalska sjönamn Saxen
förutsätter en sådan betydelse.31 Hur Sexan skall förklaras får tills vidare anses ovisst.
I Ytterhogdal finns en relativt ung by, Aspan, vilken
har sitt namn efter det mindre vattendrag, Aspa
("avspa") som rinner genom byn. Detta namn innehåller
antagligen trädbeteckningen asp, som, enligt Modin, i
myckenhet växer längs bäcken.32 Till denna kategori,
som syftar på växtlighet längs ån, skulle också eventuellt
kunna föras det ovan behandlade Slyån. Den relativt stora ån Blädjan ("blä:>"; Blädia 1799) utgör ett biflöde
till Härjån i Lillhärdal. I ett något dubiöst brev från 1405
skrivs namnet bledens, vilket förefaller vara en korrupt
form. Av allt att döma tycks detta namn återgå på en äldre avledning till blad. Hur ett sådant ånamn skall förstås är ovisst; paralleller tycks saknas. I ett gotländskt

Oknytt 1-2/1992

39

ägonamn, Blädingar, Dalhems sn, antar Carl Ivar Ståhle
att blad syftat på "ymnigt foder". 33 Naturligtvis kunde en
sådan tolkning även övervägas för Blädjan, även om jag
anser den mindre trolig. En annan möjlighet vore att
uppmärksamma en bibetydelse hos ordet som förefaller
att vara gammal, nämligen 'flik, hörn, snibb (på kläder)'.
Måhända har detta biflöde liknats vid ett utskott, en
gren av den större Härjån. Rent hypotetiskt kunde man
överväga ett genom metates uppkommet Blädj- av blädje
m., fsv. *blaegdhe m. 'vigg, kil', 34 syftande på någon kilformig terräng längs ån eller att ån uppfattats som en
"kil" i landskapet. I Lillhärdal rinner också Låddan
("l8vdda"). Detta ånamn skulle kunna vara en parallell
till det skånska Löddeå (loddu ca 960, lödda ca 1200),
ett namn som ingår som förled i Löddeköping (Luddek0pinge ca 1350, Loddaek0pingh 1378), vilket visar att
ånamnet bör vara ett äldre * Ludda {Lödda), som antagits vara en bildning till ett substantiverat adj. *luddr
{loddr) 'försedd med växtlighet' e.dyl. {:*liudha 'växa').35
Löddeåns gamla namn, som är etymologiskt identiskt
med det norska Lödda, har översatts 'ån med rik vegetation av vattenväxter', och måhända har Låddan liknande
bakgrund.
Ett tämligen unikt ånamn är Aloppan {Alopa åån
1646, Oloppa 1685) i Vemdalen och Storsjö. Namnet torde, trots dagens utseende, inte ha något att göra med det
lilla otrevliga djuret loppa. Istället förefaller det tilltalande
att sammanställa detta namn för det första med de uppländska bynamnen Åloppe, avseende bebyggelser dels
invid Lillån i Nysätra sn, Lagunda hd, dels invid Åloppebäcken i Bälinge sn, vilka har antagits innehålla ett sammansatt fsv. Al0pe 'ålopp', där senare leden är ett -l0pe n.
'strömdrag', en ia-avledning till lopp, på samma sätt som
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A-minne till mun,
för det andra med det västmanländska bynamnet Ju/pa {juluppo 1410), 37 som av Harry
Ståhl antagits kunna vara ett äldre namn på ett intilliggande vattendrag
och
o
3g där efterleden kunde vara släkt med
-löpe i Aloppe.
Beträffande ljudutvecklingen av senare
leden torde man kunna jämföra med vårt ord bröllop. Om
Aloppan är en direkt parallell till de uppländska Åloppe,
vore det tilltalande att räkna med ett till grund liggande
appellativ.
Ett genomskinligt ånamn påträffar vi slutligen i Älvros,
på den stora å som utgör biflöde till Ljusnan och som gett
upphov till by- och sockennamnet Älvros 'älvmynning',
nämligen Norr älven. Man undrar om denna å ägt ett äldre namn, men inget hindrar egentligen att detta namn
'den norra älven' (under jämförelse med den större Ljusnan) är gammalt och genuint.

Noter
1
2

Om namnet Ljusnan, se Brink 1990 s. 302 ff. med litt.-hänv.
Se Elmevik 1966 s. 137 ff.

3

Om dessa ordspråk, se Reitan 1930 s. 100 f.

4

Se Brink 1983 s. 11 f.

5

Se Rostvik 1967 s. 145 f.

6

Om Veman och Vemdalen, se Moberg 1949 s. 143 f.

7

Se Flemström 1972 s. 56 f.

8

Se t.ex. Ahnlund 1948 s. 43 ff., Modin 1949 s. 141 o. passim,
Hemmendorff 1979, Andersson 1987.

9

Om dessa namn, se Flemström 1972 s. 154 f.

10 Så enl. K. Bergsland; se Holm 1983 s. 240.
11 Se Magnusson 1986 s. 226.
12 Se Ambrosiani & al. 1984, AFSB 2 passim.
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13 Se bl.a. AFSB s. 79 ff.
14 Ett i sammanhanget viktigt arbete, som tar upp dessa aspekter på våra ånamn, är Edlund 1987.
15 Se Lundahl 1941 s. 75.
16 SeBrink 1984 s. 108 f.
17 Jfr Geijer 1921 s. 7, Markström 1954 passim.
18 Se Kousgård S0rensen DSÅ 6 s. 16 ff., Hellquist SSS s. 516
ff. — Jfr det norska ånamnet S0lna (NE s. 262).
19 Markström 1954 s. 103, Bucht 1966 s. 155.
20 Se t.ex. NE s. 136 f.
21 Jfr t.ex. Brink 1985 s. 149 f.
22 Modin 1949 s. 109 f.
23 Se NE s. 148.
24 Eventuellt har detta ånamn paralleller i Skärkån i Bredareds
sn, Törmersjö hd, Halland och Skärkån i Långaryds sn, Västbo hd, Småland.
25 Se NE s. 31.
26 SeBrink 1979 s. 31.
27 Där y>0 (Reitan 1930 s. 55) och sedermera erhållen längd,
sannolikt p.g.a. uddljudsförlängning.
28 Se t.ex. NE s. 205.
29 Kousgård Sörensen DSÅ 6 s. 13 ff.
30 Jfr Kousgård S0rensen DSÅ 6 s. 42.
31 Lindén DNO 3 s. 93, dens. i SOKo 10 s. 69.
32 Modin 1949 s. 266.
33 Ståhle 1946 s. 15.
34 Se Strandberg 1985 s. 49 f.
35 Sahlgren 1959 s. 4, Kousgård S0rensen DSÅ 4 s. 350 f.
36 Hellquist SEO s. 1420, jfr I. Modéer i Namn och bygd 37
(1949) s. 173, J.R Strid i Namn och bygd 73 (1985) s. 103.
37 En namnparallell som fil. kand. Richard Molin, Uppsala, haft
vänligheten att fästa min uppmärksamhet på.
38 SeStåhl 1985 s. 102.
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NILS-ERIK ERIKSSON

Gårdnamn i Lillhärdals
kyrkby
När jag på 1960-talet första gången kom till Lillhärdal i
södra Härjedalen fascinerades jag av den livskraft som
gårdnamnen fortfarande hade där. De användes allmänt
och fyllde en viktig funktion i det dagliga talet. Så småningom lärde jag mig att förhållandet var lika över hela
Härjedalen. Gårdnamnen levde.
Än idag 25 år senare kan man nog hävda att gårdnamnen är levande även om tendensen bland yngre ortsbor
och inflyttade människor tycks vara att man i allt mindre grad intresserar sig för dessa språkliga kulturminnen.
Men de som känner namnen och använder dem gör så
därför att namnen ännu tycks fylla en viktig uppgift.
Man använder gårdnamnen för att orientera sig i de ofta
stora härjedalska byarna med upp till 40-50 stamhemman men gårdnamnen kopplas även till personnamnen
och anger då var en person hör hemma samt skiljer den
ene Olof från den andre Olof i en miljö där efternamnen
ofta inte används annat än i förtydligande syfte eller i officiella sammanhang.
Jag har i många år samlat gamla belägg för gårdnamnen i Lillhärdal och skall här presentera de gamla namnen i Kyrkbyn. Kyrkbyn hade 34 stamhemman under
1700- och 1800-talet och det är dessa som presenteras
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här nedan. I mitten av 1800-talet började man använda
en ny numrering som ännu gäller, dock med tillägg för
nybildade fastigheter med egna hemmansnummer.
De hemmansnummer som står inom parentes i nedanstående genomgång syftar på de gamla numren.
Skrubbas. Nr (1 och 32), nytt nr 2 och 3.
Ett gammalt namn, som, även om skriftliga belägg saknas, torde ha medeltida ursprung. En Olof Pålsson i
Skrubsgård omtalas 1698 (Lhky Cl), Skruppgården
1702 (Lhky C l ) och Olof Halfvarsson i Skrubbas 1840
(Stg vt 1840). Namnet återgår säkert på ett persontillnamn Skrubb. En Anders Olsson Skrubb omtalas ett
flertal gånger mellan 1561 och 1581. Tillnamnet Skrubb
är känt sedan medeltiden i Härjedalen och i Norge. En
Pale skrwb, dvs. Pål Skrubb, omtalas i Älvros år 1407
(JHD, s. 157). Tillnamnet Skrubb brukar översättas
'barsk person' eller 'varg'.
Den hemmansdel som i äldre tid betecknades nr 32 utbröts ur Skrubbhemmanet någon gång mellan 1661 och
1664 och kallades då Nygården. Anders Olsson Nygården är vittne under ett brev daterat 22/4 1664. Senaste
gången jag kunnat finna namnet i skrift är 6/8 1802
(Lhky Cl). När de båda hemmansdelarna återfördes under samma ägare glömdes namnet Nygården bort och är
idag alldeles okänt.
Tols. Nr (2), nytt nr 13.
Denna gård kallades förr även Gunnarsgård och uppträder i källorna första gången 1631, då i en mantalslängd
bland ödegårdsmännen upptas en Ingeri Encke gundersgaardt. År 1674 omtalas Pehr Tohlsson i Gunnarsgården (RenDomb RA) och 1695 Tohl Person i Gunnars-
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gård (Lhky Cl). Detta tyder på att namnet hållit sig levande åtminstone in på 1700-talet. Namnet Tols förefaller självklart, då man ser att åborna alltsedan mitten av
1600-talet haft namn som Per Tolsson, Tol Persson, Tol
Tolsson etc. Det förekommer inte ofta i källorna. Jag har
ett belägg från 1775 då Olof Ersson i Tolls undertecknar
ett brev till förmån för den från s.k. "svärmerierna" i Lillhärdal kände prästen Mårten Thunborg (Stockholms
Dagl. Godt 1775, nr 4). Samma person nämns 1781
som boende i Tolsgård (Stg ht 1781). Tol är den i Lillhärdal åtminstone i äldre tid vanliga uttalsvarianten av namnet Tord.
Backen. Nr (3), nytt nr 17.
Då Backen är ett mycket vanligt gårdnamn och dessutom ingår som efterled i flera gårdnamn, är det vanskligt
att avgöra vilka gårdar med namnet Backen som åsyftas
i de äldre skriftliga källorna. En Jöns i backa omtalas
1564 i tiondelängden och det avser tämligen säkert denna gård. 1574 sålde Olof Simonsson sin jordepart som
"ligr wdj lilleherdall ij en gord wed Naffn bache". Oluff
Jenssen Backe omnämns 1611. Namnet syftar förstås
på gårdens läge.
Högen. Nr (4), nytt nr 19.
Äldste kände åbo är Peder Oluffs0n paa högen, som omtalas i en odaterad handling ca 1600. Samme Per Olofsson sägs bo paa hogge 1611 (Dipl. 15/21611, ÖLA).
Gården ligger på en markerad höjd och är den enda
kvarvarande fyrkantbyggda gården i Lillhärdal, numera
socknens hembygdsgård.
Schwedda. Nr (5), nytt nr 20, 21 och 22.
Per Olsson i Sued 1573, Per Oluffzss0n ij suidh 1579,
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Per Olssen I Sued 1590, Per Siurs0n i Suedt 1594. Namnet härleds ur svid 'svedjeland'.
Grubban. Nr (6), nytt nr 23 och 24.
Detta hemman bildades 1666 genom delning av stamhemmanet Högen. Peder Suenson grwben är undertecknare av en köpehandling år 1681. Denne Per Svensson
kallas vid några tillfällen Pär Swensson i busken 1667
och 1670. Buske betyder på lillhärdalsdialekt 'liten tall'.
Vad namnet Grubban beträffar så är ju e grubbe en fullt
levande terrängbeteckning, som betyder 'sänka i marken'. Platsen där Grubban ligger är också en från stamhemmanet Högen sett nedsänkt del av omgivningen.
Bäkras. Nr (7), nytt nr 25.
Namnet är förmodligen ganska ungt. Äldsta beläggen är
från 1810 då bäker-Anna och bäker-Lars uppträder i
en begåvningslängd (gårdsarkiv Skogen). Jöns Halivarsson ij bäkras förekommer 1845. Det finns i grannbyn
en tjärn som heter Bäkertjärn och här liksom i de ovannämnda namnen tycks det vara ordet bäkre 'gumse' som
ligger till grund. Antagligen anspelar gårdnamnet Bäkras på någon person som fått detta öknamn eller också
har gården på något sätt förknippats med gumsar.
Drängs. Nr (8), nytt nr 30.
Änkan Karin Olofsdotter i Drängsgården omtalas 1755
(Stg 7/3 1755), drängshemmanet här i Kyrkobyn 1771
(Stg 1771), Pär Olofsson på drä[n]gs 1772. Troligen är
hemmanet uppkallat efter någon person med tillnamnet
Dräng. Jon dräng och Oluff dr eng heter två åbor i Orrmo by år 1566. En Ohif Dreng i Kyrkbyn, som möjligen
kan ha bott på detta hemman, skattar 4 kappar korn år
1647.
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Gunnars. Nr (9), nytt nr 27.
Efter bonden Gunnar Larsson, som ägde detta hemman
under senare hälften av 1600-talet. Efter hans död på
1600-talet såldes hemmanet och sambrukades med
grannhemmanet Skogen. Ännu 1749 kallas hemmanet
Gunnars Lars hemman i skattelängden.
"Olof Thols hemmanNr
(10).
Nu försvunnet som eget hemman. Även namnet är sedan
länge glömt. Dess ägare Olof Tholsson sålde hemmanet
redan 1699 och det lades då under en annan bonde.
Bäcken. Nr (11), nytt nr 26.
Detta hemman har fått namn av sitt läge intill den bäck,
Grötvassbäcken, som rinner genom Kyrkbyn och mynnar i Härjån.
Väst-på-hög. Nr (12), nytt nr 28 och 29.
En Pär Torsson wästpå hög omtalas 1738 (Lhky Cl).
Hemmanet utgör hälften av ett äldre hemman som klövs
på 1600-talet varvid ovannämnda "Olof Thols hemman"
var den andra hälften. Gården ligger på höjd i Kyrkbyns
västra del.
Heda. Nr (13), nytt nr 31 och 32.
På 1660-talet omtalas en Hakkuar Suenson Heeden och
1668 Pehr Tholsson i Heedhen. Hemmanet delades på
1700-talet i två delar som kallades In-i-gala och Nål-igala. Namnet är bildat av dialektens hed, ett ord som
förknippas med jämn skogsmark vilken är beväxt med
gles men kraftig tallskog och låg undervegetation. Det
finns ytterligare en gård Heda i socknen. Båda är belägna i byarnas utkanter, där man kan förmoda att det väx-
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te just gles tallskog när gårdarna grundlades.
Klöues. Nr (14), nytt nr 33.
Enligt framlidne Jöns Jönsson i Klöves berättas följande
sägen om detta hemman. En man på Klöves såg en gång
en älgko på backen nedanför gården. Han grep då efter
geväret och skulle skjuta kon, då han tyckte att detta var
ett gott tillfälle att fylla på gårdens matförråd. Men bondens hustru tyckte att han skulle låta älgkon löpa. Bonden tog i alla fall geväret och avlossade ett skott mot älgkon och fällde den till marken. Men samtidigt föll en av
hans egna kor död ned i fjöset. Detta ansågs som ett dåligt tecken och ett utslag av trolldom. Bonden tog då och
högg av klövarna både på älgen och på kon och spikade
upp dem runt fjösbyggnaden. Därav skulle gården ha
fått sitt namn Klöues.
I Svenska gods och gårdar, Härjedalen (s. 62) kan
man läsa att denna gård ägdes av en Klåvestor f. 1756
och att gården fått sitt namn efter denne. Detta är en
missuppfattning. Detta Klåvestor bör skrivas Klåves-Tor
och syftar väl på Tor Persson, som var bonde i Klöves
och förstås uppkallats efter denna gård.
Klöves är det dialektala uttalet av mansnamnet Klåves, dvs. Klaus. Namnet är mycket sällsynt i Härjedalen
och torde endast ha burits av ett fåtal. I Evert Bildts räkenskap över skeppsskatt 1557-59 finns i Härjedalen
två bönder Oluff Klauissönn i Kolsätt, Älvros sn, och
Oluff Clauessönn, troligen i Glöte, Linsells sn. I tionderegistret för Lillhärdal 1564 upptas en bonde Clåues
Monsson, som med goda skäl kan antas ha bott i Klöves.
Gårdnamnet har påträffats endast ett fåtal gånger i
skrift. Meretha i Klöfwes och Pigan Anna i Klöfwes förekommer 1775 bland anhängarna till Mårten Thunborg
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(Stockholms Dagl. Godt nr 4, 1775).
"Jöns Elofs hemman". Nr (15).
Ett numera försvunnet hemman om endast 1 trög skatt.
Det ägdes av en Jöns Elofsson under slutet av 1600talet. Namnet är sedan länge bortglömt. Ägorna ingår nu
i Klöves-hemmanet.
Pell-Pers. Nr (16), nytt nr 35.
Gården ligger högst upp i Kyrkbyn på dess högsta
punkt, och utgjorde tillsammans med Felas-gården ett
gammalt storhemman, som kallades Björnhammar, ursprungligen namn på själva höjden där Pell-Pers nu ligger. Namnet Björnhammar förekommer i källorna tidigast 1545 då Jon Olsson å Biornhambrom omtalas som
"gode mann" vid en gårdsförsäljning i Ransjö. Namnet är
bildat av djurbenämningen björn och ordet hammar, vilket är en terrängbeteckning som används om brant stenig backe, oftast där berget går i dagen. Pell-Pers syftar
på en bonde Per Persson som var född 1666 och som
bodde på gården. Namnet Pell-Pers tycks vara på väg att
försvinna. Idag är det bara några gamla personer som
känner till det. Gården kallas nu oftast Silvers efter en
Johan Silver och hans ättlingar, som nu äger den.
Felas. Nr (17), nytt nr 36.
Det äldsta belägg jag hittat är från 1810, då en FelHalfwar omtalas i en begåvningslängd. I en bouppteckning 23/4 1827 nämns Kerstin Halfvars i Felas. Einar
Granberg har upptecknat en sägen om denna gård: "Det
bodde en storspelman där, som spelade fiol, så att dom
nästan höll på och svalt ihjäl." Man har velat förklara
namnet så, att det skulle komma av ordetfela 'fiol'. Den-
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na tolkning måste dock anses som osäker.
Stensåsen. Nr (18), nytt nr 37.
Äldsta skriftbelägg är troligen äldre än gårdsbebyggelsen: i höyeste stensåsbacke (ÖLA, Granbergs saml.),
som syftar på den höjd där gården nu ligger. Troligen
har gården anlagts i början av 1600-talet, då Olof
Stensaas omtalas 1647, Olof i Steensåssen 1655. På
gårdstäkten finns ett stort flyttblock, en "sten", vilken
gett platsen och gården dess namn.
Hållan. Nr (19), nytt nr 38 och 39.
Består av två brukningsdelar: Norderhållan och Synnerhållan. Äldsta belägg är en Halvard Swänsson som uppbjuder Hollegården tredje gången enligt domboken
1660. År 1655 den 20/2 sålde Mårten Pedersson sitt halva hemman Hollen.
Hållan är ett vanligt gårdnamn i Härjedalen. Bara i
Lillhärdal finns det gårdar i Kyrkbyn, Nordanhå, Åsen,
Orrmo och Östansjö, som antingen heter eller tidigare
har hetat Hållan. Namnet går tillbaka på en terrängbeteckning hålla, som betyder 'brant sluttande backe'.
Åsen. Nr (20), nytt nr 40 och 41.
Med Asen har man i äldre tid betecknat hela den bebyggelse, som sträcker sig från nuvarande Åsgårdarna, Gärde och bort mot Drängs och Vast-på-hög. Redan 1566
uppfattades Åås som en avgränsad del av Kyrkbyn att döma av skattelängderna.
Gärde. Nr (21), nytt nr 42.
"Pehr Michelss: och Hust: Lissbeth Påhlsdotters barn"
på Gele omtalas 1695 (Lhky Cl). Ett gärde betecknar
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ett inhägnat stycke mark och gården har väl anlagts på
mark som ursprungligen tillhört ett annat hemman.
Lillhög. Nr (22), nytt nr 43.
Det äldsta belägg jag kunnat hitta är från 1681, då Ull
höögs gård omtalas (1681 26/4 bytesbrev, ÖLA). Gården
är belägen intill en liten men i omgivningen mycket tydlig kulle, på vilken nu lägenheten Faktors ligger. Tillägget Lill- avser antagligen att skilja gården från den äldre
gården Högen, som ligger inte långt därifrån.
Jens-Mats. Nr (23), nytt nr 44 och 45.
Ingick tidigast i det gamla hemmanet Baggården men redovisas från mitten av 1600-talet som eget hemman.
Namnet är bildat efter bonden Jöns Mattsson, som levde på 1600-talets senare hälft. En hustru Cherstin Jönsdåtter Jöns Matz omtalas 1697 (Lhky Cl). Namnet Jöns
uttalas i lillhärdalsdialekten Jens.
Skogen. Nr (24), nytt nr 46.
Denna gård var tillsammans med nuvarande Jens-Mats
ett gammalt hemman, kallat Baggården. Detta namn
hör samman med bagge 'norrman', och återfinns som
tillnamn på flera personer som omnämns som bönder
på gården. Jens Ericks0n i bagge gaard omtalas 1601
(Gårdsarkiv, Hbf], Detta namn Baggården är nu helt utdött, men lever kvar i fäbodnamnet Baggbodarna, som
hört till denna gård.
Namnet Skogen skulle kunna tyda på att det är JensMats som var platsen för den gamla Baggården eftersom
det antyder att det rör sig om en nyare bosättning på ett
område av hemmanet, som då var beväxt med skog.
Trots detta är de skriftliga beläggen på namnet Skogen
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äldre än på Baggården. Kjell Knutsson i skog 1577
(Dipl. ÖLA).
Upp-i-gala. Nr (25) och (26), nytt nr 14-18.
Centralt belägen gård mellan Mon och kyrkan, säkert en
av de äldsta i Kyrkbyn. Det är antagligt, att namnet avser
läget i förhållande till någon av de äldsta gårdarna på
Mon. Jon Olsson op I gaard 1588 (Lhky, kyrkoräkensk.).
Hans-Mårs. Nr (27), nytt nr 11.
Utgjorde med Per-Anders ett hemman som delades i början av 1700-talet. Gården ligger på den s.k. Mon, ett
flackt område som i söder sluttar ned i Härjån och som
antagligen utgjort en av de äldsta bebyggelsekärnorna i
Kyrkbyn.
Namnet Hans-Mårs, som idag nog är helt bortglömt,
härrör från bonden Hans Mårtensson, f. 1757, som gifte
sig till gården och köpte den tillsammans med hustrun
1790.
Per-Anders. Per-Anders är den andra delen av gamla
hemmanet nr (27), nytt nr 12. Gården är uppkallad efter
Per Andersson, f. 1784, som köpte den 1811.
Swens. Nr (28), nytt nr 10.
En av Mo-gårdarna. Uppkallad efter någon Sven, säkerligen Sven Persson, f. omkring 1655 och bonde på gården. Sven har varit ett vanligt namn bland bönderna på
detta hemman.
Jo-Anders. Nr (29), nytt nr 9.
Uppkommet genom delning av det gamla hemmanet nr
(29) och uppkallat efter bonden Jon Andersson, f. 1804.
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Griggas. Nr (29), nytt nr 8.
Uppkommet genom delning av gamla nr (29). Gården numera riven och flyttad till Jamtli i Östersund, där den utgör kärnan i den s.k. Lillhärdalsgården.
Gårdnamnet är inte särskilt gammalt. Det härrör från
en Jon Persson Grigg, Jo-Grigg kallad, som köpte gården 1859. Grigg-namnet bar Jon Persson troligen med
sig från Särna sn, där han var född 1831. Griggas är en
bildning till mansnamnet Gregorius, som fått den i härjedalska gårdnamn vanliga avledningsändelsen -as.
Rössgaln. Nr (30), nytt nr 5.
Modin menar att gården fanns redan under medeltiden.
Han hänvisar till ett brev från 14/9 1473 där torpet R0sga avhandlas (Modin, s. 135). Senare granskningar av
brevet har en annan läsning av ortnamnet, JHD läser
thet torpet som heter r0oga. Klart är av sammanhanget
att det inte kan röra sig om Rössgaln i Lillhärdals kyrkby.
Bristen på tidiga belägg gör namnet svårtolkat. Äldsta
omnämnandet i skrift är från 1682, då en Olof Halvarsson i R0sgaard nämns. Man skulle kunna gissa att namnet återgår på ett gammalt ord hröss med betydelsen
'häst' men inget tyder på att gården är tillräckligt gammal för att detta skall kunna anses rimligt. Måhända träffar Modin rätt när han hävdar namnets ursprung i ordet
röst med betydelsen 'skogsdäld' (Modin, s. 135). Ordet
röst finns i flera lillhärdalska ortnamn. I Olingdal finns
en fäbod Rösten och i Östansjö känner jag till en odling
med samma namn. Jag är dock osäker på om Modins
översättning 'skogsdäld' är korrekt; snarare är det fråga
om utmark el. likn. till en gård.
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Torget. Nr (31), nytt nr 4.
Erik Modin återberättar en sägen om att gården fordom
var en mycket besökt plats, varför man begynte kalla
den Torget. Enligt en annan uppgift skall på denna plats
förr ha vuxit mycket småskog, dit byns getter med förkärlek samlade sig, varför platsen först skulle ha kallats
Gettorget (Modin, s. 135). Mitt äldsta belägg är ungt:
Jöns Pedersson på tårget 1696 (landstingsprot. 2 april).
Att något annat ord än torg kan ligga till grund för namnet är osannolikt. Modins angivna sägen ger en godtagbar förklaring. Lillhärdalsbönderna var ivriga forbönder
och besökte köpstäder i alla väderstreck. Namnet kanske från början var en skämtsam anspelning på torgen i
städerna.
Nord-på-Eggen. Nr (33), nytt nr 6 och 7.
"Jeg Peder Jonson /Egien j lille Herdallen" omtalas 1664
(Lillh. kyrkbys ark. ÖLA). Ordet egg syftar här på krönet på en höjdsträckning i Kyrkbyn, som åtminstone förr
kallades Solberget. Detta senare namn lever idag endast
som en modern benämning på idrottsplatsen Solberga.
Namnet Nord-på-Eggen ger vid handen att namnet getts
med utgångspunkten från bebyggelsen på Mon.
Mora. Nr (34), nytt nr 1.
Gården är inte äldre än från slutet av 1600-talet. Jon i
Moren omtalas 1764, halfparten i Morn 1766 (Granbergs saml. ÖLA). Ordet mor syftar på skogsmark, ofta
bevuxen med tät granskog.
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Några förkortningar
Dipl. = Diplom
JHD = Jämtlands och Härjedalens diplomatarium
Lhky = Lillhärdals kyrkas arkiv i ÖLA
Modin = Erik Modin, Härjedalens ortnamn och bygdesägner, 3 uppl., 1949.
RenDomb = Renoverade domböcker, Riksarkivet
Stg ht/vt = Svegs tingslags dombok, höstting/vårting
ÖLA = Landsarkivet i Östersund

DANIEL LINDMARK

Läseri och neologi
Om läskultur och kulturkonflikt i
Norrland vid 1800-talets början

Inledning
Att deltagarna i de folkliga väckelserörelserna under
1700- och 1800-talet kom att kallas läsare har ju sin givna förklaring, som påpekats både i samtida litteratur
och i senare forskning. Det mest typiska draget för väckelsefolket var utan tvivel den omfattande läsningen av andaktslitteratur. Norrlandsläseriet utgjorde här inget undantag. 1 Ett av de äldsta bevarade breven från läsarna i
Norrland uttrycker också mycket riktigt läsarnas efterfrågan på sådan litteratur. I brevet, som är daterat Rosviks
by i Piteå socken den 23 februari 1811, undrar man
på hvad sätt man kunde ånyo få Lutheri Kyrko
Postiller trykta [...]. En del af oss hafva väl Lutheri
skrifter, men, det är ännu en stor del som åstunda
dem, ty näst den Hel. skrift så vilja vi hälst läsa
Lutheri skrifter.2
De evangeliska nyläsarna valde således sin litteratur
med omsorg. Mot pietistiska och neologiska postillor
ställde man Luthers skrifter, och när de nya kyrkliga
böckerna introducerades — den lindblomska katekesen
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1810, den nya kyrkohandboken 1811 och den wallinska
psalmboken 1819 — valde man att ta strid för de gamla
böckerna från 1600-talets slut. Eftersom den religiösa litteraturen spelade en så betydelsefull roll vid nyläseriets
framträdande i övre Norrland, är det befogat att göra läsningen till ett centralt moment vid en analys av väckelsen.
Inom den kyrkohistoriska forskningen har uppbyggelseläsningen i Norrland erhållit ett visst utrymme. Allan
Sandewall anför sålunda tre förutsättningar för läseriets
utbredning i Norrland vid 1800-talets början: "en någorlunda allmänt utbredd läskunnighet, en jämförelsevis
rik tillgång på andaktslitteratur samt ett starkt intresse
hos enskilda att tillägna sig innehållet i denna litteratur".3 Det är dock främst John Holmgren som i sin avhandling om norrlandsläseriet mera programmatiskt behandlat den religiösa litteraturen. Genom att undersöka
bouppteckningarnas bokbestånd har Holmgren försökt
komma åt andaktslitteraturens och därmed även läseriets teologiska profil. 4 På grundval av detta vanskliga
material uppfattar han nyläseriet som ett rent Lutherläseri, i motsats till forskare som Gunnar Westin, Nils
Rodén och Allan Sandewall, som mera vill framhäva de
herrnhutiska influenserna, inte minst via Sions sånger.5
Tidigare forskning har således uppmärksammat läsningens betydelse inom den norrländska folkväckelsen.
I denna artikel avser jag något mera systematiskt behandla norrlandsläseriet utifrån aktuell läsforskning. Intresset förskjuts därmed från läseriets teologiska profil
till läsningens betydelse för att skapa en kulturell identitet. Jag kommer därvid att diskutera införandet av den
nya katekesen 1810 utifrån ett läskultursperspektiv. I
detta perspektiv faller det sig naturligt att ställa frågan
om stridigheterna kring nyläseriet också kan betraktas
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som en kulturkonflikt, och inte uteslutande som teologiska kontroverser.

Historisk läskunnighetsforskning
Företrädare för den historiska läskunnighetsforskningen har i sin iver att identifiera viktiga övergångar kommit att i stor utsträckning arbeta med förenklade begreppspar, dikotomier.6 Ofta har folkskolans införande
under 1800-talet uppfattats som en epokgörande gränslinje mellan passiv och aktiv läsning, mellan läsning av
känd respektive okänd text, mellan kyrklig hemundervisning och statlig skola. Denna uppfattning har inte sällan
varit förbunden med ett moderniseringstänkande, där utbildning, främst formell skolundervisning, tillsammans
med demokratisering, industrialisering och urbanisering
skulle ha bildat förutsättningarna för det moderna västerländska samhällets framväxt.
Detta synsätt har med rätta kritiserats inte minst utifrån den svenska historiska erfarenheten. Egil Johansson har visat dels hur folkskolans införande i Sverige
innebar två under lång tid överlappande system med utvecklade mellanvarianter av hem- och skolundervisning,
dels hur läskunnigheten var vitt spridd i Sverige mer än
100 år före folkskolans tillkomst.7 Vi har i själva verket
att räkna med en långtgående kontinuitet i den svenska
lästraditionen, vars förutsättningar främst ligger i det
kyrkliga undervisningsprogram som kodifierades i 1686
års kyrkolag.
Tanken att den kyrkliga lästraditionen skulle ha inneburit ett kvalitativt annorlunda läsande än det som folkskolans läsundervisning åstadkom, måste ifrågasättas.
Redan läsinnehållets omfång visar att läsförmågan knap-
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past kan ha varit inskränkt till en stavelseliknande läsning till stöd för utantilläsningen, som den kyrkliga läsningen ibland har blivit karaktäriserad. Det religiösa
läseriet utgör slutligen ett viktigt exempel på en läskunnighet som utan tvivel måste betecknas som mycket aktiv. Detta läseri uppträder inom den äldre kyrkliga läskulturen, men det uppvisar drag som pekar framåt och
som till vissa delar är gemensamma med den borgerliga
läskulturen. Under 1700-talet breder nämligen ett i någon mening nytt slags läsande ut sig, en utveckling som
löper parallellt med en ökad bokutgivning och en förändring av läsinnehållet. Bokproduktionen präglas i stigande grad av nya fromhetsriktningar och en begynnande
sekularisering.8

Läsandet förändras
Den kraftiga ökning av bokutgivningen som kan iakttas
fr.o.m. 1700-talet har föranlett forskare som Rolf Engelsing att tala om en övergång från en tidigare intensiv läskultur till ett modernt extensivt läsande, från upprepningsläsning till engångsläsning.9 Denna karaktäristik
torde framför allt äga giltighet för den borgerliga läskulturen, även om det också inom denna fanns ideal som vände sig mot ett alltför omfattande läsande, till vilket ges
anledning att återkomma. Folkläsningen i Sverige måste
dock först betraktas i andra perspektiv, där större hänsyn
tas till läsningens huvudsakligen religiösa innehåll.
Ortodoxins pedagogik följde en koncentrisk, deduktiv
metod, dvs. innehållet i catechesis canonica, som mötte
redan i ABC-boken, utvecklades vidare i Luthers lilla katekes, ur vilken i sin tur nya satser härleddes i de s.k.
spörsmålen eller utvecklingen. Till dessa tre läromedel
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var knuten en bestämd färdighetsutveckling: innantillläsning, utantilläsning och begrepps- eller förståndsutveckling. Under 1700-talet kom modellen att förfalla: förståndsfrågorna kom att behärskas som utantillkunskap,
ett moment som betonades också på innantilläsningens
bekostnad. Problemen blev ofta uppmärksammade, inte
minst från pietistiskt håll, och vikten av en välgrundad
läsförmåga inskärptes. I sitt svar på Uppfostringskommitténs enkät 1813 skriver till exempel prosten Erik
Johan Dillner i Tuna i Medelpad om vådan av försummad innantilläsning:
Man har oförnekeligen satt för mycket högt värde
på minnet och utanläxor; man har fordrat, äfven af
dem med svagaste minne, såsom en ovilkorlig skyldighet, att Spörsmålen, d.ä. Svebelii Förklaring
skulle kunna, på sätt och vis! läsas utantill för att
admitteras till Nattvarden Och för att ingå Äktenskap. [...] Häraf har Allmogen blifvit förledd till den
mäst förderfliga vana att brådska med Utanläxor,
innan Barnen kunna väl och rätt läsa i Bok; Utanläsningen går därföre aldrig efter Bokstaiven, och
framstörtar liksom på ett Mechaniskt sätt ur minnet och munnen, utan att förståndet hinner, eller
hjertat under bönen dermed kan halva någon befattning; deras förstånd förblifver outveckladt och
mera inskränkdt hela framtiden igenom; De glömma snart hvad de aldrig begripit [... ] 1 0
Mot bilden av ett mekaniskt själlöst rabblande står
idealet om en begrundande läsning. Enligt Ronny Ambjörnsson uppträdde denna typ av läsning först inom de
religiösa väckelserörelserna.11 Detta läsande kunde
dessutom uppträda som enskild, tyst läsning och skilde
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sig därmed från den rådande kollektiva lästraditionen
inom den kyrkliga enhetskulturen, där läsningen ofta förekom i form av gemensam högläsning, sång eller bön.
Det religiösa läseriet hade vissa drag gemensamma
med den samtida borgerliga läskulturen. Roger Qvarsell
pekar i sin analys av kulturlivet i 1800-talets Härnösand
på associationsidéns frivilligprincip som ett förenande
band mellan borgerliga läsecirklar och religiösa läsår sammankomster. Ett annat gemensamt drag föreligger i
det enskilda, självständiga läsandet.12 Dessutom kan
man enligt min mening finna överensstämmelser i synen
på läsandets syfte och innebörd. I anslutning till Pia
Schmids analys av läskulturen inom det tyska bildningsborgerskapet kring sekelskiftet 1800, väljer jag att lyfta
fram läsandet som individueringshjälpmedel.13 Just i
den borgerliga läsningens personlighetsutvecklande syfte
ligger en parallell till det religiösa läseriet.
Den nya synen på läsningens syfte avspeglar sig i de litterära genrer som blir vanliga under 1700-talets senare
hälft. Redan en flyktig genomgång av Göte Klingbergs bibliografi över den svenska barn- och ungdomslitteraturen
visar att den moralpedagogiska exempelberättelsen, med
såväl mytiska och historiska som religiösa och fiktiva
gestalter utgör en dominerande genre. 14 På samma sätt
som den borgerliga kulturen framställde idealgestalter
för läsekretsen, strävade pietismen och herrnhutismen
efter imitation av respektive identifikation med Kristusgestalten eller andra fromma förebilder. 15 Över huvud taget finner man allt oftare individens erkännande genom
det personliga tilltalet i den nya religiösa litteraturen.
Här räcker det med att hänvisa till Erik Pontoppidans
Trosspegel med dess instruktiva handledning i självbespegling.
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Läsande och läskultur
I grova drag kan man teckna två uppfattningar om läskunnighetens innebörd genom historien. 16 Enligt den
"autonoma" modellen utgör läsförmågan en oberoende
variabel som ger samma psykologiska och sociala effekter i alla tider. Den "ideologiska" modellen gör däremot
läskunnigheten beroende av de sociala och kulturella
sammanhang där läsinlärningen sker och läsförmågan
utövas. Min uppfattning om läskulturens betydelse ansluter till den senare modellen. 17 Det räcker inte med
kunskap om bokstävernas utseende och möjliga kombinationer i stavelser, ord och meningar. Förutan kulturell
kunskap och personlig motivation uppnås ingen verklig
läsförmåga. Kulturell läskunnighet innebär en förmåga
att förstå och använda texter i deras rätta kulturella sammanhang.
Läsinlärning och läsförmåga är alltid förbundna med
ett innehåll. Att bli läskunnig innebär därför att genom
vissa texter inlemmas i en speciell kulturell gemenskap.
Den svenska ABC-boken och katekesen bidrog redan
före Mkskolan till att skapa en enhetlig kultur, som i sin
tur underlättade läsundervisningen. Förhållandet mellan
läskunnighet och kulturell identitet bör således uppfattas som ömsesidigt.
Frågan är nu i vilken mening det religiösa läseriet kan
betraktas som en självständig läskultur, och vilken betydelse detta i så fall har haft. Med läskultur avser jag
läsinnehållet, läsandets utformning, syfte och funktion.
Norrlandsläseriet utmärkte sig enligt min mening som
en klart definierad läskultur på alla dessa områden.
Visserligen brukar läseriets institutionella ursprung
härledas ur den kollektiva byabönen, byaläsningen, men
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detta hindrar inte att läseriet snart sprängde de gamla
ramarna.
För det första hade läsningen inom läseriet ett religiöst syfte, ett syfte som gick utöver byaläsningen. Läseriet
syftade till religiös insikt eller omvändelse, ett individuellt tillägnande av läsinnehållet. Läsningens syfte skapade för det andra behov av en innehållslig gallring. Endast viss litteratur, såsom för nyläsarnas del Luther och
"gammböckren", dvs. 1689 års katekes och 1695 års
psalmbok, kunde ge den rätta insikten, åstadkomma en
evangelisk omvändelse och livnära den nya människan.
Läsningens utformning, för det tredje, ändrade också
karaktär från den kollektiva byabönen, där deltagande
byggde på byagemenskap, till konventikeln, där deltagande grundade sig på individuell övertygelse.
För det gärde måste läsandets funktion också sägas
ha skilt sig från den traditionella byaläsningen. Läseriets
gemensamma läsning, som byggde på en likartad, individuell erfarenhet, skapade och uttryckte en samhörighet,
en kulturell identitet, som profilerade läsarna gentemot
övriga läskulturer. Varför detta behov uppstod är en
mycket intressant fråga som jag inte gör anspråk%>å att
kunna fullständigt besvara här. Det förefaller dock rimligt att sätta läseriet i samband med förändringen av den
officiella läskulturen.

Att förändra en läskultur
Hur gick då införandet av den lindblomska katekesen
till? I kyrkoherdarnas svar på den enkät som Uppfostringskommittén lät genomföra år 1813 avtecknar sig ett
mönster som sammanfaller med strategin vid läskunnighetens införande vid sekelskiftet 1700. 18 På samma sätt
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som läsförmågan och därmed sammanhängande utantillkunskaper då följde den unga generationen, medan de
äldre stod kvar på den nivå som uppnåtts inom den tidigare muntliga undervisningstraditionen, så kom den nya
katekesen att introduceras bland barnen, medan de äldre fick fortsätta med den gamla.
Att den lindblomska katekesen snabbt kom i allmänt
bruk framgår av ofta förekommande epitet som "den antagna", "den påbjudna", "den nya", "den förbättrade" osv.
Men introduktionen av den nya katekesen var förenad
med vissa problem. Från Blomskogs pastorat i Karlstads
stift anför Lars Rusén ekonomiska hinder: "Åtskilliga
hafva inköpt och nytja den nya Katechesen — men
månge kunna icke gärna förmås därtil, emedan priset
därå öfverstiger det å den gamla och upgår til minst 14
skill Banco." 19
Men ofta tycks den nya katekesens intåg inte ha inneburit några större komplikationer, särskilt om de äldre
fick behålla sin Svebilius. Prosten Johan Huss i Torp i
Medelpad uppger att "wanlige, dels påbudne, dels allment antagne Böcker och underwisnings sätt följas,
såsom den nya Catechesen för de yngre, och den gamla
för dem, som deruti läsit tillförne, för hwilka dock wissa
förstånds frågor och förklaringar framställas utur den
nya." 20
Från Tofteryds pastorat i Växjö stift skriver den kände
folkbildaren Jonas Johan Lagergren om hur vissa personer uppnått dubbel kompetens genom tillkomsten av
den nya katekesen: "Nya Catechesen följes vid alla yngres undervisning och vid Nattvards Förhören för Catechumeni i synnerhet. De fleste göra försvarligt redo för
den samma; äfven som många väl kunna Doctor Svebelii
Förklaring."21
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Utöver dessa summariska berättande källor har vi i
Skellefteå landsförsamlings husförhörslängder tillgång
till ett unikt material som erbjuder möjligheter att följa
införandet av den lindblomska katekesutvecklingen ända ned till individnivå. Längderna innehåller nämligen
noteringar om vilken katekesutgåva som använts i de enskilda fallen. Noteringar som N eller Nya, G eller Gamla
avslöjar utbredningen av Lindbloms respektive Svebilius' katekesutgåva. En bearbetning av dessa uppgifter
kan ge en närmare inblick i läskulturens förändring och
förhoppningsvis samtidigt kasta nytt ljus över nyläseriets utbredning och struktur.22

Läseri och neologi — en kulturkonflikt
Hur skall man då förklara att de nya kyrkliga böckerna
på sina håll skapade en sådan kraftig motreaktion?
Trots de förenande dragen mellan det religiösa läseriet
och läsandet inom den borgerliga kulturen, torde det
kulturella avståndet mellan läsarna och det neologiska
prästerskapet ha varit mycket stort. Den kulturella klyftans betydelse för reaktionerna på läseriet i Norrland
har Roger Qvarsell uppmärksammat för Härnösands vidkommande kring 1800-talets mitt. 23 Men också brytningarna i samband med det tidiga läseriet kan tolkas som
uttryck för en kultur konflikt. John Holmgren betraktar
nyläseriets uppkomst i ett sådant perspektiv:
Till allmogen där [i övre Norrland] synas upplysningstidens tankar och religiösa idéer icke ha nått.
Däremot har prästerskapet i Norr- och Västerbotten rönt påtagligt inflytande av upplysningsteologien. Den klyfta, som härigenom uppstod mellan
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neologiskt färgad prästerlig förkunnelse och den
folkliga fromheten, utgör en av de djupast liggande
orsakerna till nyläseriets dramatiska historia. 24
Ett försök till förklaring med mera generell räckvidd
skulle kunna utformas som en hänvisning till det tryck
den självständiga folkkulturen blev utsatt för under
1700-talets senare del. Också för svenskt vidkommande
gäller att folket skulle bli upplyst och därmed förmås att
överge traditionella fördomar och övertro. Upplysningens rationalistiska skepsis inför allt som kunde förbindas med övertro har satt spår både i den lindblomska
katekesen och i den nya handboken.25 Över huvud taget
präglades neologin av en starkt monistisk världsbild,
som kontrasterade mot den folkligt dualistiska uppfattningen av tillvaron som en kamp mellan gott och ont.
Det finns skäl som talar för att de folkliga väckelserna
bör betraktas som en reaktion på den vidgade klyftan
mellan den lärda och den folkliga kulturen, ett fenomen
som Peter Burke har identifierat som en allmäneuropeisk företeelse vid den aktuella tiden. 26 Väckelserörelserna skulle i detta perspektiv kunna representera ett försök till folklig artikulering av en ny och självständig
kulturell identitet. Att den nya identiteten formulerades
som ett vaktslående om gammal god ordning markerar
läseriets anslutning till en traditionell folklig proteststrategi.27

Neologin som disciplineringsprojekt
Upplysningens teologiska utformning inbegrep ytterligare två moment som är värda att uppmärksamma här.
Neologin lade nämligen tyngdpunkten i folkundervisning-
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en på sedeläran. Därvid föll man in i en dominerande naturrättslig uppfattning om religionens politiska nytta.28
Med rättens och filosofins sekularisering följde en uppvärdering av staten och en profan aspekt på religionen.
Varje samhälle behövde religionen för att skapa en fast
grundval för dygd och moral hos befolkningen. Prästerskapet skulle i upplyst anda "tillgodose samhällets religiöstsociala uppgift: att fostra människorna till andliga
kunskaper, till dygd och lycksalighet" som Sven Göransson har uttryckt det. 29
I detta sammanhang blir katekesens roll som grundläggande lärobok mycket betydelsefull. Katekesen utgjorde
grundbok inte bara i kristendomskunskap, utan också i
samhällslära. I fråga om sedeläran är skillnaden mellan
Svebilius' och Lindbloms katekesutveckling markant.
Bland de nyheter som introduceras med den lindblomska katekesen märks stycken om föräldrars, undersåtars, lärares, åhörares, husbönders och tjänares skyldigheter, samt om plikter mot oss själva. 30 Det är ju också
hos Lindblom vi först möter den kända devisen: "Arbetsamhet befordrar helsa och wälstånd" etc. Även den wallinska psalmboken betonar dygdens nytta och nödvändighet i högre grad än sin föregångare:
Lev rättrådig, from och nöjd,
Giv din skatt och bär din börda!

[...]
Gläds att lyda, ej att klandra,
Och din väg i stillhet vandra! 31
I neologins monistiska åskådning är det den allsmäktige guden som sänder både gott och ont. Denna uppfattning ligger till grund för psalmbokens betoning av ödmjukhet och förnöjsamhet. Den kristne "tar förnöjd och
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lugn emot Vad Herren helst förlänar". 32 Neologin inte
bara betonade sedeläran, den tenderade också att ge dygden en ny motivering, som gjorde kritiken för synergism
och moralism tämligen berättigad. Den wallinska psalmboken lovar bl. a. att "Domarn skall det goda löna, Som
du verkat i ditt mått"; likaså löser Gud "våra bördors
tvång, Endast vi de bud hörsamma, Dem han skrev i våra bröst". 33 Läsarnas uppfattning av de nya böckernas
teologi som "gärningslära" hade utan tvekan fog för sig.
De nya inslagen i folkundervisningen stod i samband
med ett ökat intresse för kristendomsundervisningen
som medel att åstadkomma lugn och harmoni i samhällskroppen. Diskussionen fördes mot bakgrund av
"den sociala frågan", som i franska revolutionens skugga
hämtade sin näring i de sociala problem som folkökning, hemmansklyvning och begynnande industrialisering medförde. I de övre samhällsskikten rådde sedan
decennier en utbredd oro för religionens förfall och sedernas fördärv hos folk i gemen. 34 Som Bertil Rehnberg
visat diskuterades frågan inom prästeståndet vid flera
tillfällen under 1700-talets senare hälft, och till att börja
med ansågs en skärpt kyrkotukt vara den framkomligaste vägen. Denna linje övergavs fr.o.m. 1789 års riksdag,
varefter liturgiska reformer och en förbättrad folkundervisning mera allmänt uppfattades som de effektivaste
medlen. Den kyrkliga förhörsinstitutionen förstärktes,
konfirmationsseden vann allt vidare spridning, innan
den påbjöds i 1811 års kyrkohandbok, och olika sockenskoleprojekt såg dagens ljus. Det var i denna anda som
arbetet med de nya kyrkliga böckerna intensifierades
och slutfördes. 35
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Nyläseriet som proteströrelse
Få ingrepp i en läskultur skulle kunna vara mer genomgripande än folkskolans införande vid 1800-talets mitt,
som på sikt medförde att läsinlärningen överfördes från
hemmet till skolan och de elementära texterna sekulariserades. Men också katekesbytet 1810 hade djupgående
konsekvenser. En möjlig tolkning av de nya böckernas
införande skulle kunna vara att det svenska folket utsattes för ett disciplineringsprojekt. Eftersom disciplineringen skedde genom de kyrkliga böckerna och institutionerna, är det förståeligt att protesten tog sig teologiska uttryck. Att nyläsarna klarast kom att formulera
protesten är också rimligt med tanke på deras nyvunna
läsförmåga, en begrundande och tillika kritisk läsning.
Hur uppfattades då läseriet av myndigheterna? Ett samtida brev från komminister Isak Grape i Skellefteå skall
få illustrera den saken. 36 Förhållandet mellan Grape och
nyläsarna var spänt. Nyläsarna ställde till problem för de
kyrkliga och världsliga myndigheterna genom att resa exklusivitetsanspråk: läsarnas läsart var den enda rätta,
den ursprungliga, deltagarna i denna läskultur utgjorde
den sanna kyrkan, avskild från både gammalläseriet och
kyrkans läsart. Isak Grape beskriver i sitt brev hur en läsares omvändelse går till, hur han "genom sin tro blifvit
ny kristen, en medlem i den rätta församlingen, som ej
finnes utom sektens samfund". 37 Samma kritik för sekterism framförs i Grapes redogörelse för läsarnas inställning till andaktslitteraturen, där också kritiken mot läsarnas självpåtagna andliga myndighet lyser igenom:
Alla böcker förutan Luthers skrifter och bibeln,
hvilken likväl icke är begripelig för någon annan,
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än den, som kommit längre i ordenshemligheten,
förklaras i ordenteliga concilier, som ofta hållas, för
kätterske och följakteligen äfven hvar och en, som
äger eller läser någon annan bok, för en kättare
och djefvulens barn. 38
Över huvud taget gällde konflikten i stor utsträckning
att prästerskapets andliga auktoritet ifrågasattes. "Sektens hufvudmän hafva nämligen gåfvan att pröfva andarna, att döma alla andar, läror och människor i världen
[,..]." 39 Själva läsningen var dessutom en väg till omvändelse och gjorde därigenom prästerskapets förmedling
överflödig. I förordet till Luthers galaterbrevskommentar
som utgavs år 1813, skriver Olof Palmgren om de tillrättaförda själarna i Norrbotten, "till hwilkas förande till
Christum förmedelst tron, Gud täckts begagna sig af sitt
dyra Redskap, den salige Doctor Luther, näst den Heliga
Biblen, hwilken en hwar Christen aldramest högagtar".40
Mot prästernas auktoritet ställde läsarna bibelns och
Luthers. Detta gällde inte minst i fråga om läsarnas avvisande hållning till lagens bruk för den pånyttfödda
människan. Det drag av antinomism som utmärkte nyläseriet tedde sig särskilt hotfullt för myndigheterna.
Grape refererar läsarnas syn på den omvända människans förhållande till lagen:
Hon skall blott hålla sig till Kristum, som är lagens
ända och fullbordan samt upphäfvit lagens stadgar.
Man må således icke för dem, som desse förklarat
för benådad, predika något bud eller säga till dem:
du skall älska Gud och fullgöra dina pligter, utan
på sin höjd yttra den önskan: det vore, väl om Kristus gåfve dig vilja och kraft därtill.41
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Den neologiska pliktförkunnelsen hade alltså föga utsikt till framgång bland nyläsarna. I sitt avfärdande av lagens anspråk på den omvända människan åberopade sig
läsarna med förkärlek på Luther, som ju också var en
auktoritet bland prästerskapet. Grape uttrycker ett visst
bryderi över att läsarna härleder sin uppfattning från
Luther:
Jag vill väl och bör icke heller påstå, att Luthers
skrifter, läste med urskiljning, föda ett sådant missfoster. Men vågar dock tro, att de för den okunnige
och till svärmeri benägne, äro högst otjenlige, i synnerhet hans förklaring öfver Galaterne, som på sektens bekostnad blifvit upplagd, samt Evangeliipostillan på otaliga ställen.42
Det var alltså inte tillräckligt att man läste den anbefallda litteraturen, man måste också hålla sig till den
auktoriserade tolkningen. Därmed är det uppenbart att
det var nyläsarnas läsart som skilde dem från prästerskapet. För att komma till rätta med läsarnas riskabla
tolkning av de ställen där Luther var "förvillande", försökte man t.o.m. förse en ny upplaga av evangeliepostillan med förklarande anmärkningar.43
Bakom prästerskapets kontroverser med läsarna låg
rädslan för oro i församlingen. Läsarnas ifrågasättande
av auktoriteter kunde lätt spridas. Grapes förman, prosten Nils Ström, skriver i ett brev från 1815, att
då omförmälde svärmare arbeta uppå at hos allmänheten inplanta widriga tänkesätt icke allenast
emot präster, utan ock emot höga öfwerheten och
således icke allenast församlingens utan ock samhällets lugn omsider kan störas, anser jag mig icke

Oknytt 1-2/1992

73

böra underlåta, att mina bekymmer häröfwer anmäla hos herr ärkebiskopen [...]. 44

Avslutning
Läsarnas kristendomstolkning representerade i viss mening ett empiristiskt angrepp på den rationalistiska neologin. Den självsyn man hade erhållit genom läsningen
av andaktslitteraturen, och de religiösa erfarenheter
man därvid hade gjort, bildade den plattform på vilken
läsarna grundade sin kritik av kyrkan och prästerskapet. Läsarnas egna erfarenhetsmässiga insikter skapade
en personlig identitet, som uttrycktes och förstärktes tillsammans med andra som gjort liknande erfarenheter. I
denna gemenskap uppstod en kulturell identitet som baserade sig på ett gemensamt förhållningssätt till den religiösa litteraturen. Läsarnas attityd präglades av begrundan, "det samtal kring det lästa som individen för, dels
inom sig själv, dels med andra individer". 45 Denna läskultur var tydligt avgränsad från andra läskulturer till
utformning, innehåll, syfte och funktion. När den officiella läskulturen förändrades med de nya kyrkliga böckernas införande, förstärktes den kulturella identitet som
nyläsarna hade utvecklat i relation till den traditionella
byaläsningen och prästerskapets läsart. De stridigheter
som ackompanjerade nyläseriets framträdande skulle
alltså kunna tolkas som en konflikt mellan olika läskulturer.
Genom sina krav på individuellt tillägnade religiösa
erfarenheter anslöt sig norrlandsläseriet till en bredare
ström av tidiga folkväckelser.46 På ett mera allmänt plan
representerar de folkliga väckelserna en reaktion på den
lärda kultur som med rationalistiska förtecken fjärmade
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sig allt längre bort från den folkliga livsuppfattningen.
Läseriet skapade en ny folklig kulturell identitet med utrymme för känsla, erfarenhet och transcendens. Genom
sin hänvisning till det allmänna prästadömet undergrävde man prästerskapets auktoritet och banade väg för en
friare hållning till kyrka och prästerskap. Också betoningen av den egna erfarenheten på den kyrkliga kultens
bekostnad ledde i förlängningen till sekularisering.
Denna artikel representerar ett försök att belysa norrlandsläseriet utifrån aktuell läsforskning, som betonar
sambandet mellan läsning och kulturell identitet samt
de lokala läskulturernas betydelse. En sådan ansats har
jag försökt kombinera med ett mer allmänt kultur konfliktsperspektiv, som tar fasta på den växande klyftan
mellan den lärda kulturen och folkkulturen under 1700talet. Den specifika utformning som norrlandsläseriet
fick kan dock motivera ett tolkningsförsök som går ett
steg längre. Nyläseriets antinomistiska drag i en tid när
plikt, dygd och sedlighet formerade ett huvudmoment i
en förstärkt folkundervisning kan tolkas som ett avvisande av de nya kraven. Nyläseriet bör kunna betraktas
som en folklig protest mot samhällets disciplineringsförsök i neologisk tappning. Att protesten kom att gälla de
neologiska inslagen i de nya kyrkliga böckerna lämnar
ett inte oväsentligt stöd för ett sådant synsätt. Fortsatt
forskning utifrån dessa perspektiv med bearbetning av tidigare obeaktat källmaterial skall förhoppningsvis kunna avkasta nya resultat som leder till ny och fördjupad
kunskap om ett av Norrlands mest omvälvande kyrkohistoriska fenomen.
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Noter
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För en allmän karaktäristik av norrlandsläseriet hänvisas till
Tom Ericssons och Börje Harnesks artikel i Thule. Kungl.
Skytteanska Samfundets Årsbok 1991. Här kommer intresset främst att riktas mot det evangeliska nyläseriet, vilket gör
att beteckningarna läsare och ny läsare ofta används synonymt. — Artikeln har tillkommit inom det HSFR-stödda projektet "Barnaundervisningen före folkskolan. 1812 års uppfostringskommittés enkät", som leds av professor Egil Johansson, Umeå. Den bygger på ett föredrag hållet vid Femte
stiftshistoriska symposiet i Umeå den 18 juni 1991.
Citerat efter Nordberg, Albert, Olof Palmgren. En norrbottnisk läsarechef. Stockholm 1936, s. 33. Redan 1813 kunde
läsarna själva genom Olof Palmgren ge ut Luthers Galaterbrevskommentar.

3

Sandewall, Allan, Separatismen i övre Norrland 1820-1855.
Uppsala 1952, s. 4.

4

Holmgren, John, Norrlandsläseriet. Studier till dess förhistoria och historia fram till år 1830. Stockholm 1948.
För debatten kring Holmgrens metod och tolkningar se framför allt Sandewall, Allan, "Till frågan om herrnhutismens betydelse för norrlandsläseriets uppkomst". I: Kyrkohistorisk årsskrift (KÅ) 1948, s. 126-145, samt Rodén, Nils, "Herrnhutiskt och lutherskt i det norrländska nyläseriet". I: KÅ 1950,
s. 74-141.

5

6

För mer utförliga referenser hänvisas till Lindmark, Daniel,
Läs- och skrivkunnigheten före folkskolan. Historisk läskunnighetsforskning i nordiskt och internationellt perspektiv.
(Scriptum 28.) Umeå 1990.

7

Johansson, Egil, En studie med kvantitativa metoder av folkundervisningen i Bygdeå socken 1845-1873. (Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet,
2.) Umeå 1972. Dens., The History of Literacy in Sweden in
Comparison with Some Other Countries. (Educational Reports Umeå, 12.) Umeå 1977.

8

Om läsningen i ett sekulariseringsperspektiv, se Jarrick, Arne, "Borgare, småfolk och böcker i 1700-talets Stockholm". I:
Historisk tidskrift 1990/2, s. 191-228.
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9 Engelsing, Rolf, Analphabetentum und Lektüre. Zur Sozialgeschichte des Lesens in Deutschland zwischen feudaler und
industrieller Gesellschaft. Stuttgart 1973. För en kritisk uppfattning av Engeisings extensiva läsning se Welke, Martin, "Gemeinsame Lektüre und frühe Formen von Gruppenbildungen
im 17. und 18. Jahrhundert: Zeitungslesen in Deutschland".
I: Dann, Otto (Hrsg.), Lesegesellschaften und bürgerliche
Emanzipation. Ein europäischer Vergleich. München 1981,
s. 29-54.
10 Lindmark, Daniel (utg.), 1812 års uppfostringskommittés enkät. Svaren från landsförsamlingarna i Medelpad. (Urkunden
4.) Umeå 1987, s. 21 f. Dillner var f.ö. även kritisk till Svebilius' katekesutveckling, inte minst av pedagogiska skäl. Rehnberg, Bertü, Prästeståndet och religionsdebatten 1786-1800.
(Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Historico-Ecclesiastica
Upsaliensia 10.) Uppsala 1966, s. 177.
11 Ambjörnsson, Ronny, Den skötsamme arbetaren. Idéer och
ideal i ett norrländskt sågverkssamhälle 1880-1930. Stockholm 1988, s. 177ff., 248ff.
12 Qvarsell, Roger, Kulturmiljö och idéspridning. Idédebatt, bokspridning och sällskapsliv kring 1800-talets mitt. Stockholm
1988, s. 75f., 97f.
13 Schmid, Pia, Deutsches Bildungsbürgertum. Bürgerliche Bildung zwischen 1750 und 1830. Frankfurt 1985, s. 118ff.
14 Klingberg, Göte, Kronologisk bibliografi över barn- och ungdomslitteratur utgiven i Sverige 1591-1839. (Årsböcker i
svensk undervisningshistoria 118.) Stockholm 1967. Till att
börja med dominerar upplysningstidens rationalistiska pedagogiska pekpinnar, för att under 1800-talet ersättas av romantikens upplevelseläsning. Roger Qvarsell (1988, s. 98) förbinder den borgerliga läskulturen med upplysningens rationalism och förknippar det religiösa läseriet mera med en känslomässig inlevelse, som ligger närmare romantiken.
15 Norberg, Astrid, Uppfostran till underkastelse. En analys av
normer för föräldra-barnrelationer i religiös litteratur om
barnuppfostran i Sverige 1750-1809. Lund 1978, framför
allt s. 102 ff.
16 Karaktäristiken bygger på Street, Brian V, Literacy in Theory
and Practice. (Cambridge Studies in Oral and Liter ate Cultu-
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re 9.) Cambridge 1989.
17 Mina resonemang är inspirerade av Ferdman, Bernardo M.,
"Literacy and Cultural Identity". I: Harvard Educational Review 60/2, 1990. Även om Ferdmans forskning rör det multietniska USA idag, är uppfattningen om den lokala läskulturens betydelse överförbar till svenskt 1800-tal.
18 Johansson 1977, s. 26ff, 34ff.
19 1812 års uppfostringskommitté. Uppgifter från konsistorierna. E II b:6, s. 449f. Kommittéarkiv före 1900, Riksarkivet.
(Citeras UK 1812.)
20 Lindmark 1987, s. 6.
21 UK 1812. EIIb:5,s. 223.
22 Inom forskningsprojektet pågår en analys av materialet, som
fått en första redovisning i Burstedt, Ingrid & Lohmander, Inger, Katekestradition i Skellefteå socken 1810-1880. Statistisk analys och förklarande faktorer. Otryckt uppsats i religionsvetenskap, Umeå universitet.
23 Qvarsell 1988, s. 89 ff. "Det var det sätt på vilket man förde
fram sina idéer, strävan efter att påverka andra och den hårda kritiken av etablerade samhällsinstitutioner som var bakgrunden till kritiken."
24 Holmgren 1948, s. 201 f.
25 Sven Göransson uppfattar oppositionen mot dopritualen i
1811 års handbok såsom sprungen ur "folkfromhetens magiska föreställningsvärld". Bl.a. korstecknandet och exorcismen
hade rensats ut. Rec. av Sandewall 1952.1: KÅ 1952, s. 245251.
26 Burke, Peter, Folklig kultur i Europa 1500-1800. Malmö
1983, s. 274 ff.
27 Burke 1983, s. 194ff. Också hos Jarrick 1990, s. 227 noteras paradoxen att "en konservativ och folklig väckelse" kunde
"utmana en överhet som var på väg att införliva upplysningstankarna med sin världsuppfattning".
28 Brohed, Ingmar, Stat — religion — kyrka. Ett problemkomplex i svensk akademisk undervisning under 1700-talet.
(Rättshistoriskt bibliotek 22.) 1973.
29 Göransson, Sven, "Väckelserörelse, bekännelse och statskyr-
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Lund 1967, s. 107.

30 Helander, Dick, Den lindblomska katekesen. (Samlingar och
studier till Svenska kyrkans historia [SSSKH] 14.) Lund
1947, s. 108ff. Andra neologiska kateketer som Wigelius är
dock ännu mera utpräglade i sin betoning av sedeläran. Av
176 § upptar del 2 "Sedoläran" hela 105 §. Dessa rör plikterna mot Gud, mot en själv, mot nästan och mot djuren. Wigelius, Sven, Kristelig Läro-Bok För Barn, att nyttjas jämte Doktor Luthers lilla Katekes. Karlskrona 1803.
31 Psalm 308:3-4 av J.O. Wallin. "Stilla jag mitt kall må sköta
Med all trohet flit och fröjd", heter det vidare i psalm 275:2
av J.O. Wallin. Citaten ur wallinska psalmboken har hämtats
från Lindmark, Daniel, Sociala och politiska värderingar i
den svenska andaktslitteraturen. Otryckt uppsats, Historiska
institutionen, Umeå universitet.
32 Psalm 280:4. Samma idéstoff är företrätt i bl.a. psalmerna
30:6f„ 31:7, 41:5, 273, 275, 280:4, 281:4, 283:1, 284:4,
334:1, 343:4, 350:6, 358:6, 361:4, 362:4, 363:2, 368:3
419:3.
33 Psalm 283:4 respektive 247:4. "Men om jag gör det jag förmår, Jag av din Ande bistånd får" är C.A. Kocks fromma förhoppning i psalm 202:4.
34 Parkman, Allan, Samfundet Pro Fide et Christianismo:s bildande och arbete för förbättrad kristendomsundervisning
1771-1800. Otryckt lic.-avhandling, Teologiska institutionen,
Uppsala.
35 Rehnberg 1966. Lilja, Einar, Den svenska katekestraditionen
mellan Svebilius och Lindblom. En bibliografisk och kyrkohistorisk studie. (SSSKH 16.) Lund 1947.
36 Grape, Isak, Brev till biskopen daterat Skellefteå den 26 oktober 1815. Tryckt i KÅ 1908, s. 299-304 (citeras Grape
1815). Jag gör inte anspråk på att beskriva någon allmän
myndighetsuppfattning. De olika myndighetspersonernas uppfattning om läseriet varierade med bl.a. geografisk hemvist
och beslutsnivå. Rent generellt tycks toleransen ha ökat ju
längre bort från läsarna och ju högre upp i hierarkierna man
kom.
37 Grape 1815, s. 301.

Oknytt 1-2/1992

79

38 Grape 1815, s. 300.
39 Grape 1815, s. 301.
40 Citerat efter Nordberg 1936, s. 39.
41 Grape 1815, s. 302.
42 Grape 1815, s. 303.
43 Grape 1815, s. 303f. "Boktryckaren Rumstedt skall nu hava
åtagit sig att upplägga Ev[angelii]postillan, men sectens hufvudmän hafva funnit för godt, att såsom kätterske utesluta de
därvid nödige funne anmärkningar, tryckte framföre den förra upplagan."
44 Ström, Nils, Brev till ärkebiskopen, daterat Stockholm den
24 juli 1815. Tryckt i KÅ 1908, s. 298.
45 Ambjörnsson 1988, s. 119.
46 Jfr t.ex. Jarrick, Arne, Den himmelske älskaren. Herrnhutisk väckelse, vantro och sekularisering i 1700-talets Sverige.
Stockholm 1987.

NILS BÄCKMAN & HANS GRAHNÉN

Tandvården i
Västerbotten inför
folktandvårdens start
år 1939
Folktandvården kunde ha valt en bättre tidpunkt för sin
start än år 1939. Världskriget stod för dörren, såren efter den stora världsdepressionen var ännu ej läkta och
vägen till Per Albin Hanssons folkhem var lång. Trots
mycket utredande och debatterande var beredskapen
otillräcklig inför den stora socialpolitiska reform som
beslutet om folktandvården innebar.
Den första motionen om en tandvård för hela folket
hade lagts redan 1904.1 Innan beslutet om folktandvården togs av riksdagen år 1938 kom nya betänkanden
åren 1917, 1928, 1935 och slutligen 1937.2
Tandhälsoläget i Västerbotten var förtvivlat vilket redan år 1917 visats hos barn av tandläkare Agda Isacsson (betänkande 1917, se not 2). Det framgick även av
den omfattande socialhygieniska undersökning som genomfördes i Västerbotten och Norrbotten 1929-1931,
den s.k. Norrlandsundersökningen.3 Undersökningen
leddes av Martin Odin, lasarettsläkare i Umeå, senare
professor i medicin i Göteborg. Totalt ingick 17 500 per-
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söner. 4 400 av dessa genomgick också en odontologisk
undersökning ledd av dåvarande docenten, senare professorn Gösta Westin, samme Westin som skulle bli den
drivande kraften vid tillkomsten av tandläkarutbildningen i Umeå, som startade år 1956.
Studien visade att hälsoläget var utomordentligt dåligt,
bl.a. led det stora flertalet av barnen av blodbrist och vitaminbrist och även achyli (saltsyrebrist i magsäcken)
var vanligt.4 Tandköttsinflammationer hade de flesta och
förekomsten av tandkaries var mycket hög — högst i Västerbottens kustland. Denna geografiska variation fick för
övrigt Westin att i en intervju i Västerbottens-Kuriren
1937 med anledning av en amerikansk studie hävda att
klimatet hade betydelse för tandhälsan — ett påstående
som väckte heta känslor.
Norrlandsundersökningen visade hur fattigdom, dåliga bostäder och bristfälligt kosthåll negativt påverkade
hälsan. Den gav också förslag på vilka åtgärder som behövdes för en förändring. Bland dessa förslag fanns
inrättandet av en folktandvård. Norrlandsundersökningen fick stor betydelse för de pågående tandvårdsutredningarna.
Tandhälsan var således mycket dålig och försök hade
gjorts i Västerbotten att organisera en fungerande skoltandvård. Bland annat tog flera Röda Korskretsar upp
tandvård för barn på sina program. I Sorsele tjänstgjorde åren 1926-1928 tandläkare H. Grape och i Malå behandlades sedan mitten av 1920-talet årets konfirmander av provinsialläkaren A. Birke, som i huvudsak dock
endast utförde tandextraktioner. I Dorotea undersökte
tandläkare H. Åslund från Strömsund år 1927 på Röda
Korsets uppdrag skolbarn från Dorotea folkskola. År
1928 arrangerade Röda Korset skoltandvård i ambulan-
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ta kliniker i Sorsele, Gargnäs, Blattnicksele och Rundvik samt för konfirmander i Malå och Dorotea. År 1929
började Röda Korset organisera skoltandvård i Vilhelmina och år 1931 i Storuman-Stensele.5, 6
Under åren 1930-32 gavs ambulant tandvård i den
s.k. Lokrantzkliniken (fig. 2) och under åren 1932-36
av Svenska Röda Korsets tandvårdsbuss.5' 6- 7 Lokrantzkliniken, som var inrymd i en trailer, var resultatet av en
insamling ledd av svenskamerikanen Sven Lokrantz i
Los Angeles-området. Kliniken var stor och mycket elegant, men dessvärre också tung, klumpig och svårmanövrerad på de smala och krokiga Västerbottensvägarna. År
1932 kom efterträdaren, Svenska Röda Korsets tandvårdsbuss, till länet. Den användes till år 1936 och stod
därefter, enligt uppgift, länge på en bakgård i Umeå och
användes uppenbarligen inte mera i tandvården.
Den mobila tandvården väckte viss kritik bland tandläkarna som ifrågasatte vårdformens ekonomi och planering. Landshövding Ringstrand, som var ordförande i
Röda Korset, tog illa vid sig av kritiken och tandläkarnas motiv för agerandet ifrågasattes. Tandläkarna hamnade i en svår situation och i en minnesskrift beskriver
Umeåtandläkaren Edvin Porad 1930-talet med följande
ord: "Kvar stod flera år det allmänna skallet mot tandläkarna och vi blev misstänkliggjorda. Vi kände oss som
en illa tåld minoritet, vi hukade oss och blevo en smula
folkskygga".8
Tandläkarna anklagades framför allt för att tillämpa
alltför höga taxor och slå vakt om sitt monopol. Så skriver t. ex. provinsialläkaren i Nordmaling i sin årsrapport
för 1928 följande: "Tandvården är i allmänhet usel och
bidrager till uppkomsten av magsjukdomar. Så länge
emellertid tandläkarna tillåtas att hålla den lyxtaxa som

Figur 1. Bostadshus i Sandsele, Sorsele socken. Foto: Robert
Lundgren. Västerbottens läns museums bildarkiv.

f.n. tillämpas, och som på intet sätt är proportionell mot
det nedlagda arbetet, torde ej mycket vara att göra åt
denna sak." Den unge Bertil Ohlin, sedermera professor
och ledare för folkpartiet, skriver i Stockholmstidningen
1929 att "våra tandläkares monopol är icke bra för tänderna".
Mycket av kritiken skall ses som ett resultat av den
våldsamma tandvårdsstriden som rasat i den allmänna
debatten och i riksdagen under 1920-talet om bl.a. rätt
för tandteknikerna att utöva tandvård. De västerbottniska riksdagsmännen Gustav Rosén, senare landshövding
i Västerbotten och f.d. chefredaktör för Västerbottens-
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Figur 2. Lokrantzkliniken, exteriör och interiör.

Oknytt 1-2/1992

85

Kuriren, och Anton Wikström, chefredaktör för Norra
Västerbotten i Skellefteå, stödde aktivt kraven på legitimation för tandteknikerna.9
Kvacksalveriet var ett stort problem i länet och länets
tandläkarförening försökte på olika sätt bekämpa det.
Man försökte bl.a. i Umeå få slut på annonseringen från
de illegala tandvårdsutövarna genom att hota med att
tandläkarna skulle sluta införa annonser i tidningarna.7
Aktionen ledde till att de redan spända relationerna mellan tandläkarna och pressen försämrades ytterligare.
Västerbottens tandläkarförening hade vid sitt årsmöte
år 1924 beslutat att, som ett led i kampen mot kvacksalveriet, försöka stimulera tandläkare att slå sig ned på
större orter i länet. Tandläkarna var koncentrerade till
Umeå och Skellefteå och på landsbygden sköttes tandvården av, enligt Porad, "ett par bofasta kvacksalvare, men i
huvudsak voro dessa av kringresande typ, som på det
ansvarslösaste sätt under kort tid betade av ett område
och sedan försvunno innan verkningarna hunnit göra
sig gällande". Vidare: "ett par misslyckade existenser
bland i södra Sverige boende tandläkare gjorde liknande
räder här uppe och vad de där samvetslösa skurkarna,
både de som hade legitimation och de andra, åstadkommo har man idag svårt att tänka sig."8 Tandvårdsbehovet i länet var mycket stort och bland allmänheten rådde
misstro mot tandläkare och tandvård.
Tandläkarföreningen utarbetade därför ett förslag om
kliniker för skol- och vuxentandvård på följande orter:
Dorotea, Åsele, Stensele, Bjurholm, Nordmaling, Vindeln, Robertsfors, Lövånger och Jörn. Kommunen förutsattes hålla lokal och dessutom lämna ett engångsbidrag
för utrustning och inventarier på högst 1 800 kr. Förslaget mottogs inte särskilt väl och trots påminnelser var
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det bara två kommuner som besvarade skrivelsen. Kommunernas ringa intresse kan säkerligen till stor del förklaras av att 1920-talets tandvårdsdebatt utmynnat i en
utredning om en folktandvård och att man ville avvakta
resultat av denna.
Kvacksalverifrågan i länet var seglivad och som kuriosa kan nämnas att en tandtekniker på 1940-talet utfärdade ett betyg med goda vitsord åt en tandsköterska som
sökte tjänst vid folktandvården. Dåvarande tandvårdsinspektören Folke Nordh skriver så sent som på 1950talet i ett protokoll från ett tandläkarföreningsmöte att
"mer borde göras för att sätta fast kvackarna så att dessa i fortsättningen ej skulle kunna yvas över att åtal aldrig blivit väckt mot dem". Nordhs uttalande skall ses
mot bakgrund av det uppseende som väcktes av en framställning år 1952 från Norsjö kommun till Kungl. Maj:t
om dispens för två tandtekniker att utöva tandläkaryrket. Att kvacksalveriet blev så långvarigt kan förklaras
av den svåra tandläkarbristen, den spridda uppfattningen att tandläkarnas taxor var alltför höga samt framför
allt en bristande insikt om de krav som måste ställas på
utövare av tandvård.
Även om tandläkarföreningens agerande inte blev någon framgång började successivt skoltandvård växa fram
i länet. År 1925 gav Umeå stadsfullmäktige ett anslag på
500 kronor till bidrag för tandvård för mindre bemedlade barn. År 1926 begärde folkskolestyrelsen pengar för
en tandpoliklinik och året därpå begärde socialdemokratiska kvinnoklubben "fri tandundersökning av stadens folk- och småskolebarn och helst kostnadsfri tandvård för barn från mindre bemedlade eller obemedlade
familjer". Resultatet blev att en kommitté tillsattes bestående av överläraren A.K Sortelius, folkskolesemi-
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narielektor Anna Grönfeldt och läroverksadjunkten
G. Ilien. Speciellt Iliens artikelserie i Västerbottens Folkblad om tandvård torde ha tjänat som en väckarklocka.
Bl.a. påpekade han att av Sveriges 114 städer med över
10000 innevånare var det endast Lund, Karlstad och
Umeå som "sakna varje form av skoltandvård".
Skoltandvården i Umeå startade i september 1929
med Sofiehemskolans första klass på nuvarande Wasaskolan med B. Saedén som tandläkare och Karin-Sofie
Hedman som tandsköterska. Året därpå startade skoltandvård i Skellefteå genom ett avtal med tandläkarna
Märta och E. Wedenberg. En enkät som B. Saedén genomförde 1937 inför ett besök i Umeå av prins Carl,
som var ordförande i Svenska Röda Korset, visade att i
17 av länets 32 kommuner gavs en mer eller mindre fullständig tandvård. Totalt omfattades dock endast 15% av
länets barn av skoltandvården.7
Många tandvårdsproblem pockade på sin lösning och
inte minst gällde det de patienter som vårdades på sjukhus. År 1933 hade tandläkarföreningen utsett en kommitté bestående av Umeåtandläkarna Th. Elback,
B. Saedén och H. Sundén att komma med förslag om
skoltandvård i Umeå och Skellefteå landsförsamlingar
samt om tandvård vid Umedalens sjukhus och Umeå
lasarett.7
Beträffande Umedalens sjukhus föreslog sjukhuschefen, överläkare G. Eriksson, att Umeåtandläkarna
inledningsvis skulle ordna en sorts jourtjänst och att det
längre fram skulle kunna ordnas en mera fast tandvård.
Frågan påskyndades av att medicinalrådet Peder Björck
år 1935 publicerade en uppsats med titeln "Tandinfektion och sinnessjukdom".10 Björck föreslog att tandkliniker skulle inrättas vid landets samtliga 23 statliga men-
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talsjukhus. I april 1937 öppnade kliniken på Umedalen
med Eva Grafström-Berg som tandläkare och därmed
hade fröet till dagens västerbottniska sjukhustandvård
såtts.
Strävandena att få igång tandvården på Umeå lasarett
var emellertid inte lika framgångsrika. Landstingsmötet
1933-34 tillsatte visserligen en kommitté för att utreda
tandvården vid lasaretten i Umeå och Skellefteå samt vid
sanatoriet i Hällnäs, men något resultat uppnåddes inte
och man beslöt att avvakta betänkandet om folktandvård. Det skulle dröja till år 1942 innan tandvård etablerades på Umeå lasarett då centraltandpolikliniken
öppnades med Folke Nordh som chef. Skellefteå blev
överhuvudtaget inte aktuellt medan däremot tandvården
på Hällnäs sanatorium kom igång 1936.7 Som argument
för att få anslag till tandvården hade direktionen för sanatoriet i skrivelse till landstinget bl.a. påpekat att det
"ej anses lämpligt ur smittosynpunkt att detta klientel
hänvisas till distriktstandvården".
o

Ar 1939 vid tiden för folktandvårdens införande i landet fanns i Västerbotten 30 tandläkare varav mer än
hälften i Umeå och Skellefteå.7 Tandvårdens företrädare
hade gjort stora insatser inom en rad områden, resurserna var emellertid otillräckliga och personalbristen
skulle bli en i det närmaste olöslig knut för den folktandvård som landstinget beslöt inrätta fr.o.m. år 1939. Länets första folktandvårdskliniker öppnades år 1941 i
Dorotea och Hörnefors. 7
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Recensioner
Kyösti Julku: Kemin ja Tornion
vanha raja. [ = Den gamla
gränsen mellan Kemi och Tor-

den ifrågavarande gränsen bad
man allmänheten att meddela
vad den visste om gamla rösen
nea. ] Studia Histórica Septeni anslutning till gränsen. Uppropet härom vann tydligen antrionalia 19. Rovaniemi 1991.
klang och många uppgifter
Gränsen mellan de två storsock- strömmade in. Det är inte ovannarna Kemi och Torneå var tidi- ligt i Finland, att man anordnar
gare även gräns mellan två stift, insamlingar av uppgifter från
Abo stift och ärkestiftet, och så- allmänheten av det här slaget.
lunda på sätt och vis gräns mel- De får ett gensvar som man
lan Finland och Sverige före
inte skulle kunna tänka sig i
1809.
vårt land.
Professorn i historia vid UleåKyösti Julku skriver medrycborgs universitet, Kyösti Julku,
kande och boken kan därför rehar intresserat sig för denna
kommenderas till forskare på
gräns, speciellt dess äldre histo- området som kan finska. Att
ria. Han har studerat dokumen- ämnet är aktuellt visar ju tydten men även gått ut i terrängen ligt Kjell Lundholms artikel "Anoch sett vilka spår som finns ef- no 1374 och Lulebygdens histoter den. Boken är utmärkt illuria" i Thule 1991, som just har
strerad med fotografier av routkommit.
sen och annat av intresse samt
försedd med instruktiva kartor.
Trygg ve Sköld
Författaren kommer i samband med behandlingen av
gränsens äldre skeden även in
Sven G. Svenson. Tre porträtt.
på karelarnas anspråk i anslut- Skalden Nybom, Curry Trejjenning till Nöteborgsfreden, och
berg — en moralist, Hugo
tangerar problemet med gränAlfvén i kamp mot ålderdomen.
sens fortsättning in på nuvaran- Norstedts 1989.
de svenskt område. Samernas
gränsanspråk söderut berörs i
Sundsvallsstrejken i maj 1879
förbigående. Domstolsförhandär en vattendelare mellan det
lingarna om gränsens dragning
gamla agrara Sverige och det tipå 1700-talet får en grundlig be- diga industrisamhället med sihandling.
na växande spänningar mellan
För att få in uppgifter om
kapital och arbete men också
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med sina nya industriella relationer.
Strejken bland Sundsvallsdistriktets 5000 sågverksarbetare slogs som bekant ned med
provokativ hårdhet av samhällsmakten. Överhetssamhällets
nervösa maktdemonstration
och landshövding Curry Treffenbergs hotfulla tal på Skarpskyttelägret kommer alltid att
stå i overklig kontrast till arbetarnas värdiga uppträdande.
Myndigheterna ställdes helt enkelt 1879 inför en situation,
som de inte klarade av att hantera. I reaktionen på strejken
kan vi ändå iaktta intressanta
skillnader, som pekar fram mot
ett nytänkande i synen på förhållandet arbetsgivare och arbetstagare. Treffenbergs och
Dickson och Co:s försök att
med hjälp av bondesamhällets
förlegade stadgor få strejken
förklarad som olaglig accepterades inte av Svea hovrätt. Hovrätten erkände utan vidare strejkrätten och intog därmed samma ståndpunkt som arbetarna.
De svenska domstolarna ställde
sig alltså inte, som ofta de amerikanska, oreserverat på kapitalägarnas sida, vilket utgör ett
memento för dem som onyanserat talar om klasslagstiftning
vid denna tid.
Curry Treffenberg blev tidigt
den stora boven i strejkdramat,
en förhatlig representant för
det gamla överhetssamhället.
Kritiken växte med tidsavstån-
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det och nådde en kulmen med
litteratören Alfred Kämpes
skrift "Den stora strejken" till
50-årsminnet 1929. Treffenberg karakteriseras här som
"samhällets hämnare och exekutor", sågverkspatronernas handgångne man.
En viss revision av Treffenbergbilden växte fram på 1930talet och initierades kanske något oväntat från arbetarrörelsehåll. Tage Lindbom skrev i en
artikel i Fackföreningsrörelsen
1937 att Sundsvallsstrejken inte kuvats med våld och att Treffenberg handlat i överensstämmelse med gällande lag, låt vara
att denna måste anses ha varit
föråldrad. Treffenbergs son, advokaten Ernst Treffenberg, sökte också i olika sammanhang
förklara faderns agerande. I
Rickard Lindströms och Reinhold Olssons stora arbete "En
krönika om sågverksarbetare.
Svenska Sågverksindustriarbetarförbundets minnesskrift"
(1953) tecknas i kapitlet
"Landshövding Curry Treffenberg" ett porträtt präglat av åtskillig sympati och förståelse
för den en gång så föraktade arbetarfienden. Författarna skriver: "Curry Treffenberg var i
många stycken en enslig gestalt
i sin tid. Han handlade såsom
han ansåg att plikten fordrade
... Man får se hans gärning mot
den tidens bakgrund ... Inför eftervärlden bör Curry Treffenberg icke bara stå som en hård
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och hänsynslös exekutor av
Lindbom och Lindström & Olsstatsmaktens och sågverkskapi- son.
talismens vilja, utan också som
Svenson visar övertygande att
en tragisk gestalt. Han var en
det var Treffenbergs egna erfagengångare från en tid, som vid
renheter och fördomar, som avhans mest uppmärksammade
gjorde hans ställningstaganden
framträdande höll på att gå i
1879. Under sina studier i Uppgraven."
sala hade han tillägnat sig boströmianismen, ämbetsmänEtt inträngande och delvis på
nens och byråkraternas filosofi.
nytt källmaterial baserat portHan skriver själv att Boströms
rätt av Treffenberg ger Sven G.
filosofi var själva "urkällan"
Svenson i sitt här anmälda arfrån vilken hans "politiska tanbete. Svenson är ursprungligen
ke- och handlingssätt" emaneraUppsalahistoriker och disputerade på en avhandling om Gatt- de. I samband med 100-årsminnet av den pitefödde Christophjina-traktaten men har varit
er Jacob Boströms födelse
verksam inom bankvärlden.
Fram till 1979 var han verkstäl- 1897 tog Treffenberg initiativet
till att ett porträtt av filosofen,
lande direktör i Svenska Sparbanksföreningen. Efter sin pen- bekostat av brorsonen, godsägasionering har Svenson ägnat sig ren och statsministern E.G. Boström, hängdes upp på Norråt biografisk 1800-talsforsklands nation i Uppsala.
ning med upsaliensisk anknytning. Hans 1986 utgivna biograSom en tydlig reminiscens
fi över Gunnar Wennerberg var
från boströmianismen betonabåde lärd och roande — Svende Treffenberg i ett av sina tal
son är sedan decennier en
till de strejkande att de brutit
känd profil i den upsaliensiska
mot "Guds lag, mot Samhällsnations- och sångarvärlden och
lagen och mot Sedelagen". I enbl.a. hederspresident i Orphei
lighet med sin patriarkaliska
Drängar — och fick mycket begrundsyn tog Treffenberg givetröm av en enig kritikerkår. Den vis parti för sågverkspatronerföreligger nu också i pocketupp- na-husbönderna. Men patriarlaga.
kalismen innebar också att arUtan att själv förmodligen va- betarna skulle behandlas väl.
ra närmare bekant med begrep- Stödd på sina erfarenheter från
pen ger Svenson i sin nya bok
en fredligt bilagd mindre strejk
en hermeneutisk och mentalivid Sprängsvikens sågverk i
tetshistorisk rundmålning av
Ådalen ville Treffenberg i första
Treffenberg. Han fördjupar och
hand gå fram med lampor.
nyanserar den revision av TrefSvenson lyfter fram ett av forskfenbergbilden, som inleddes av
ningen obeaktat handbrev från
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Bismarcks anda för en till inOscar II till Treffenberg i vilket
dustrisamhället anpassad lagkungen ville gå mycket bryskt
stiftning. Bl.a. motionerade han
fram: "Använd flottans fartyg
om bildandet av en fond för
till att hålla de vid Alnö och
Svartvik varande sågverk under olycksfalls-, sjukdoms- och ålkanonen samt kom ihåg att
derdomsförsäkring och om regmindre detachementer kunna
lerade arbetstider för bageriarlandsättas med gevär och kulbetarna. Treffenberg var alltså
sprutor ... Intet kommunisten,
förvisso en moralist men en moäfven om det hycklande eller
ralist med samvete.
okunnigt begagnar Bibelord
och Kristliga skyltar, kan tålas!
Lars-Göran Tedebrand
Sedan du haft långmodighet —
haf kraft."
Konfrontationen med arbetar- Arkiv och historia i Mittnorden.
(Arkiv i Norrland 10.) Red. Per
na skakade Treffenberg och
Matsson. Landsarkivet i Härnöhans åsikter och attityder kom
sand 1990.
att förändras. Strejkens moraliska sida kunde han inte komma förbi. I ett brev till Gunnar
Det sedan 1979 pågående mittWennerberg den 4 januari 1880 nordiska kulturella samarbetet
skrev Treffenberg: "Jag vet föromfattar sex län/fylken: Mellersvisso att jag är föremål för det
ta Finlands och Vasa län, Väsdjupaste hat hos arbetarbefolk- ternorrlands och Jämtlands
ningen åtminstone i Sundsvalls- län och Nord- och S0r-Tr0ndetrakten, men antagligen i hela
lags fylken. Sedan 1984 har årlänet, för att icke säga landet... liga mittnordiska kulturdagar
Jag har aldrig förut känt så för- arrangerats. 1989 genomfördes
färliga qval. Sjukdomen lär er
ett symposium, Arkiv och histoheta andlig blodpropp och före- ria i Mittnorden, vid landsarkikommer endemisk på Härnövet i Härnösand. Den organisasands breddgrad".
tionsansvarige, landsarkivarie
Carl-Edvard Edvardsson, tillTreffenberg höll själv i penhör den skara av progressiva arnan i det kommittébetänkande
kivarier som inte låter parollen
som i april 1880 presenterade
åtskilliga framsynta förslag "till om "arkivarien som forskare
och forskaren som arkivarie"
förbättrande af de vid sågverstanna vid intet förpliktande
ken i trakten af Sundsvall anstälde ar betar nes ställning". Ef- högtidsord.
ter sin återkomst till riksdaSymposiets syfte var att öka
gens första kammare 1889 plä- kunskapen om de historiska
derade Treffenberg vältaligt i
kommunikations- och förbindel-
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semönstren i Mittnorden. Rapportvolymen innehåller elva
tryckta föredrag. Den inleds
med några inventerande bidrag
om källor till Mittnordens historia. F0rstearkivar Harald Hals
vid Statsarkivet i Trondheim visar vilken varierad information
om jämt-tröndska förbindelser
de norska källorna ger. Även efter 1645 fortsatte ju de nära
kontakterna mellan Jämtland,
Härjedalen och Tr0ndelag vilket satt rikliga spår i källorna.
Under 1800-talet ger de norska
folkräkningarna, dock tyvärr
inte den mycket tidiga nominativa folkräkningen 1801, upplysningar om svenskar i Tr0ndelag. För den svenske emigrationsforskaren är också de mikrofilmade emigrantprotokollen
i Trondheim 1867-1926 en
ovärderlig källa eftersom de ger
upplysning om norrlänningar
som emigrerade med "amerikaväs t", dvs. utan ilyttningsbetyg
om det nu var för att komma
undan värnplikten eller av något annat skäl.
Det mittnordiska området i
Sverige representeras av två
landsarkiv, Härnösands och
Östersunds. Landsarkivarie
Lars Rumar, Östersund, ger i
sin genomgång den något överraskande upplysningen att gästgiveridagböcker och äldre passregister knappast alls belyser
resandet över landsgränsen. En
uppfattning om den jämtska
Norgehandelns verkliga omfatt-
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ning får man däremot via gränstullens journaler. Så mycket
som ett par hundra foror tycks
ha begivit sig till Levangermarknaden i slutet av februari varje
år.
Professor J0rn Sandnes vid
universitetet i Trondheim visar
i ett kort men synpunktsrikt bidrag bl.a. hur beroende jämtarna i själva verket var av Levangermarknaden när kommunikationerna av historiska och topografiska skäl var så blockerade
mot Sveriges centralbygder. I
Levanger fick jämtarna sill, salt
och korn. Under goda år kunde
man t.o.m. själva sälja korn.
Annars tycks jämtarna mest ha
avyttrat järn och järnvaror, under medeltiden också skinn
och pälsar.
Anders Norberg och Holger
Wester, bägge utgangna ur det
stora upsaliensiska migrationsprojektet på 1960- och 1970talet, skriver i två på omfattande empiri fotade bidrag om
mittnordisk migration. Norberg
ger en översikt över den norska
och finska immigrationen till
Jämtlands och Västernorrlands
län i samband med det sågverksindustriella genombrottet.
Han uppmärksammar särskilt
den stora oregistrerade invandringen från Finland, påtalad redan av landshövding Curry Treffenberg. Enligt Norbergs beräkningar föddes mer än 1000
barn i Sundsvallsdistriktet
1860-1900 av finländska för-
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äldrar, som ej var kyrkoskrivna. Turbulensen på pastorsexpeditionerna i sågverksbygderna i slutet av 1800-talet gör att
vi kanske skall uttrycka oss
med en viss försiktighet när vi
talar om det svenska kyrkoboksmaterialets förträfflighet.
Wester skildrar migrationen
mellan kustområdena i Vasa
län och övriga delar av Mittnorden. Han visar bl.a. att de livliga kontakterna med det expansiva S:t Petersburg på 1870talet avlöstes av säsongarbetsvandringar till sågverken i
främst Sundsvallsdistriktet. Införseln av finska lantmannaprodukter var också betydande.
Tidvis kom nästan allt importerat kött i Sundsvallsdistriktet
från Finland. Både i Sundsvall
och Härnösand fanns särskilda
"Finntorg" nere vid hamnen. De
finländska säsongarbetarna tog
gärna anställning vid verk som
låg nära salutorgen för att på

lördagarna kunna hjälpa sina
handlande landsmän.
När den västernorrländska
sågverksindustrin råkade ut för
en långvarig konjunkturnedgång i början av 1890-talet sökte sig den österbottniska ungdomen i allt större skaror till Amerika. Amerika blev en ny "innovation" i befolkningsrörligheten.
Symposievolymen avslutas
med en slutsummering av professor Erik Lönnroth, nestorn
inom nordisk historieforskning
och väl förtrogen med norrländsk historia alltifrån sitt stora arbete Statsmakt och statsfinans i det medeltida Sverige
(1940) till en uppsats om VildHussen häromåret. Med sedvanlig lärdom och stilistisk brio
sätter han in den mittnordiska
utvecklingen i en större historisk och kulturell kontext.
Lars-Göran Tedebrand

Johan Nordlander-sällskapets årsmöte 25 mars 1992
Ett 50-tal av sällskapets medlemmar var närvarande vid årsmötet i hörsal F i Humanisthuset, Umeå universitet.
Efter stadgeenliga förhandlingar där bl.a. styrelsens verksamhetsberättelse föredragits, valdes styrelse. Valberedningens representant Holger Sjöstedt föreslog omval av samtliga i styrelsen.
Styrelsens sammansättning för det kommande året blir alltså
denna:
Ordförande Lars-Göran Tedebrand
Vice ordförande Tore Nilsson
Sekreterare Sven-Olov Bylund
Vice sekreterare Kurt Genrup
Skattmästare Dan Bäcklund
Redaktör Lars-Erik Edlund
Klubbmästare Astrid Lundgren
Övriga ordinarie ledamöter blir
Stig Erhardsson
Bertil Marklund
Ordföranden meddelade också att styrelsen kommer att adjungera ytterUgare ledamöter, bl.a. biträdande redaktör Marianne
Nejati.
Valberedningen föreslog även omval av revisorerna, och årsmötet beslutade att omvälja Teo Sundin och Rolf Hedquist som
revisorer för det kommande verksamhetsåret, med Daniel Lindmark och Tom Ericsson som suppleanter.
Ordföranden kommenterade därefter sällskapets ekonomi och
föreslog oförändrad årsavgift, 100 kr, vilket också årsmötet beslutade.
Ordföranden utdelade sällskapets gris för framstående norrländsk kulturforskning till redaktör Ake Hanseus, Sundsvall.
Ordföranden läste upp prismotiveringen, varefter Åke Hanaeus
tackade för priset och även underströk den stora betydelse sällskapet har.
Efter årsmötesförhandlingarna höll Sture af Ekenstam, Hemavan, en uppskattad föreläsning om "Tärna förr och nu", illustrerad med intressanta diabilder. Efter föredraget samlades sällskapet till samkväm.
Vid protokollet
Sven-Olov Bylund
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Stefan Brink, f. 1952, docent i nordiska språk vid Uppsala
universitet. Har särskilt forskat om ortnamn och bosättningshistoria.
Nils Bäckman, övertandläkare vid Folktandvården och Socialstyrelsen i Umeå.
Nils-Erik Eriksson, f. 1945, rektor vid Bäckedals folkhögskola i
Sveg.
Hans Grahnén, professor emeritus i pedodonti (barntandvård)
vid Umeå universitet.
Daniel Lindmark, f. 1960 i Piteå, doktorand i historia. Undervisar i kyrkohistoria vid Arbetsenheten för religionsvetenskap vid
Umeå universitet.
Tryggve Sköld, f. 1922, professor emeritus i finska vid Umeå
universitet, förutvarande sekreterare i Johan Nordlandersällskapet.
Lars-Göran Tedebrand, f. 1939 i Sundsvall, professor i historisk demografi vid Umeå universitet och Johan Nordlandersällskapets ordförande.
Bernt Ove Wiklund, f. 1950, bosatt i Nätra, arkeolog. Föreläsare
om arkeologi samt om samisk kultur och historia.
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