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INGEGERD TROEDSSON 

Mina fantastiska anmödrar 

För 15 år sedan, en vacker höstdag, var jag på tjänsteresa till 
Sollefteå. Så stod jag där uppe på nipbranten vid Österåsens 
gamla sanatorium och såg ut över den fagra Ådalen. Det jag såg 
var så vackert att det nästan gjorde ont. 

Men, slog det mig, hade jag inte hört berättas om en anmoder 
som var född där i Ed, som socknen heter? Kanske hade också 
jag någon liten äganderätt till allt detta vackra. När jag kom hem 
letade jag i gamla papper. Jo, mycket riktigt, min mormors mor-
mors mormor Magdalena Nilsdotter Edbom var född och upp-
vuxen just i Ed. Och när jag sedan började forska om mina an-
mödrar, något som tidigare just inte bekymrat mig, fann jag hela 
långa raden av anmödrar där i Ådalen, ända ned till min mor-
mors mormors mormors mormors mormorsmor. Och naturligt-
vis måste jag få reda på var just de hade bott, hur just deras liv 
gestaltat sig. 

Forskningen gick sedan vidare till andra delar av Sverige. En 
av de saker som hägrade mest när jag beslöt mig för att lämna 
det politiska livet var att fortsätta mitt sökande. 

Resultatet blev bl.a. en krönika Mina fantastiska anmödrar1 

där jag försöker lyfta fram vanliga kvinnor ur den svenska his-
torien, visa vad de betydde, att de minsann inte var några kraft-
lösa, viljesvaga "mähän" utan kunde - och måste - vara nog så 
tuffa. Att deras livsöden alltid var unika och att deras arbete 
faktiskt värderades högt. 

Mina anmödrar utgjorde minst av allt något exklusivt urval 
av gångna tiders svenska kvinnor. Där fanns bondhustrur, hant-



verkarhustrur, skepparhustrur fram till min egen dittills okända 
farmor, ensam mor i fattigdomens, arbetslöshetens och ängla-
makerskornas Stockholm. Det jag fann om mina anmödrar kun-
de lika gärna ha gällt vems som helst anmödrar, våra fantastiska 
anmödrar. 

Ett år senare besökte jag åter Ådalen, däribland byn Vignäs i 
Resele socken, uppströms Ed. Så stod jag åter och såg ut över det 
vackra landskapet. "Här", berättade jag för min man, "gifte sig 
1698 min mormors mormors mormors mormorsmor. Jag vet inte 
vad hon hette. I kyrkboken står bara 'Erik Erss bröllop i Vig-
näs'". Och sedan är det Erik Erss barn som föds, det ena efter det 
andra på hans hemman i grannbyn Tängsta. Inte ett ord om 
någon moder. När han dör står det i mantalslängderna att "Erik 
Erss enka" brukar hemmanet i Tängsta. 

Någon tid senare satt jag och läste i Resele sockens dopbok 
1735, 37 år efter bröllopet i Vignäs. Jag fick då se att prästen för 
ovanlighetens skull gjort en liten anteckning: "OBS. Jöns Svens-
sons tre oägta Barn med 3 Ersdöttrar i Tängsta. Alla systrar, 
döttrar av Erik Erss i Tängsta, födde inom 3 månader". 

Detta var en ofantlig skandal. Protokollet från det ting2 som i 
all hast kallats in på gästgivaregården i Resele är en mäktig 
läsning. Det är ett drama som spelas upp. 

Jöns Svensson som gjort de tre systrarna med barn hade tidigt 
blivit föräldralös och uppfostrats i själva prästgården. 'Han var', 
stod det vidare i protokollet, 'en av de i kristendomskunskap 
mest försigkomna i socknen och hade sedan något år tjänat hos 
Erik Eriksson i Tängsta'. 

Erik Erikssons tre döttrar kallades gråtande fram en och en. 
Den äldsta av dem, Karin Ersdotter, '31 år gammal och havande 
i nionde månaden, berättade att hon vid Allhelgonatiden legat 
allena i vardagsstugan då Jöns Svensson som på andra året varit 
i hennes faders tjänst kommit till henne och övertalt henne till 
lägersmål och att detta skett bara en gång'. 

'Malin, 27 år gammal och havande i åttonde månaden, berät-
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tade att Jöns Svensson kommit till henne vid Andersmäss då hon 
legat allena i vardagsstugan eftersom systrarna varit bortresta 
för att hälsa på sin släkt och övertalat henne till lägersmål vilket 
skett denna enda gång.' 

'Den tredje systern, Helena, 21 år gammal och havande i sjätte 
månaden, berättade att Jöns Svensson kommit till henne vid 
Tomasmäss då hon legat för sig själv i herrstugan och där med 
henne inlåtit sig i otillåtet umgänge varav hon blivit havande.' 

Alla tre nekade till att ha inlåtit sig i "flera resor" med Jöns 
Svensson och beklagade alla med tårar den belägenhet de råkat 
uti. 



'Jöns Svensson, 23 år gammal, något lång och smal till växten 
och av friska lemmar, bekände det hela och beklagade med rin-
nande ögon denna dess gärning varuti den onde fått makt att 
leda honom och önskade nåd till omvändelse.' 

Så trädde Erik Eriksson i Tängsta fram inför nämnden, 60 år 
gammal: 'Med hjärtats grämelse beklagade han den sorg som 
vid detta tillfälle timat honom och hans 58 år gamla hustru på 
deras ålder. Jöns Svensson hade alltid i saktmodighet och stillhet 
fört sig i hans hus, intill döttrarna efter varandra talat om det 
hela för hans hustru Helena Månsdotter som det avtagit så illa 
att hon blivit som hon nu är, sängliggande'. 

Där, mitt i domstolsprotokollet fick min mormors mormors 
mormors mormorsmor Helena Månsdotter för första och kan-
ske enda gången sitt namn i de officiella handlingarna, annars 
var hon Erik Erikssons hustru. Ofta är det just domstolsproto-
kollen med sin drastiska berättarförmåga som ger kött och blod 
åt våra anmödrar och anfäder. I de gamla oskiftade byarna blev 
det ofta bråk och gräl grannar emellan och därmed domstolssak, 
något som är en guldgruva för oss senare tiders barn, även om 
det säkerligen var allt annat än angenämt för de inblandade. 

Jag bör kanske nämna att jag inte är avkomling till den säker-
ligen mycket charmerande och begåvade Jöns utan till en fjärde 
syster som gift i Myre tvärsöver Ångermanälven födde en dotter 
Helena (min anmoder) vid samma tid som sina olyckliga systrar. 
Också alla Helena Månsdotters övriga barn uppkallade sin älds-
ta dotter till Helena, säkert också en gärd av tacksamhet mot 
henne, Erik Erss hustru i Tängsta. 

Erik Erikssons hustru var det. Innebar denna namnlöshet för 
kvinnorna att de och deras arbete också var lågt värderade? När 
jämlikheten debatteras i dag tycks många utgå från att det tvek-
löst var så. 

"Det gäller att bryta med gamla tiders otidsenliga syn på kvin-
nor och ge dem lika värde, lika berättigande, lika löner." Ja visst! 
Att kvinnor t.ex. länge var omyndiga såvida de inte blev änkor 
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är klart belagt. Liksom att de fick fulla medborgerliga rättigheter 
långt efter männen. Men har kvinnor och deras arbete verkligen 
varit så nedvärderade i vårt land som många, kanske de flesta, 
tycks tro? Historien, är den endast männens historia med un-
dantag för en eller annan regerande drottning eller mäktiga 
kvinnor som heliga Birgitta? 

Själv fick jag något av en aha-upplevelse när jag för några år 
sedan läste en artikel av historikern Ann-Sofi Ohlander med den 
utmanande rubriken "Kvinnan - historiens huvudperson".3 

Hon visar där hur man länge i den historiska forskningen över-
huvudtaget inte sett kvinnorna. Fast hela materialet egentligen 
ligger öppet för oss, bara vi bemödar oss om att se. Och detta har 
inte minst gällt mig själv, som med dessa nya ögon fått ut mycket 
mer av min släkt- och bygdeforskning. 

Bland mina anmödrar fann jag ständiga belägg för smått otro-
liga insatser av kvinnorna. Jag fann hattmakaränkor4 och gar-
var änkor i 1600- och 1700-talets Stockholm som efter mannens 
död år efter år inte bara drog försorg om sina många barn utan 
samtidigt på egen hand drev verksamheten vidare med gesäller 
och allt. En av dessa mina hattmakaranmödrar representerade 
mot slutet av 1600-talet hattmakarskrået vid en för dem mycket 
viktig sammankomst med det mäktiga kommerskollegiet.5 Att 
hon inte var rädd att ta till orda framgår också av hennes upp-
vaktningar å egna vägnar vid kollegiet. 

Skråordningarna hade också särskilda regler för hantver-
karänkor: 'Åldermannen vare förpliktigad att skaffa henne folk 
eftersom lägenheten och tillfället medger', står det t.ex. i gene-
ralskråordningen från år 1720. Ändå var kvinnor fram till 1846 
formellt uteslutna från rätten att driva hantverk och handel och 
få burskap. 

En annan anmoder, Elisabet Matsdotter Beronia, blev 1670 
änka efter en postmästare i Härnösand. Hon fick kungens till-
låtelse att ta över som postmästare,6 detta i en tid när posthante-
ringen var om möjligt ännu viktigare än i dag. (Långt senare när 



påbud år 1721 utfärdades om utrymning av Härnösand därför 
att den härjande och brännande ryssen var i antågande, vägrade 
hon att lämna staden. Hon, släkten Hellmans anmoder,7 dog 
bokstavligen på sin post.) Nya studier har visat att ungefär var 
tionde postmästare efterträddes av sin änka under tiden 
1637-1712. 

Naturligtvis fann jag mängder av bondeanmödrar som på 
egen hand drev jordbruket vidare, mången gång med hjälp en-
dast av någon fjunig dräng, när männen var döda eller ute i de 
otaliga krigen. 

En anmoder i Hälsingland reste t.o.m. på egen hand ned till 
Stockholm 1583 och lät kungen, Johan III, förstå att hon minsann 
tänkte stanna kvar på sitt hemman tills han erbjöd bättre veder-
lag och så länge att hon hann bärga skörden på de just höstsådda 
tegarna. Kungen ville nämligen bygga en köpstad på hemma-
nen Hudik och Vallen, det som sedan blev Hudiksvall. Och hon 
fick som hon ville!8 

Kvinnorna förefaller på 1500- och 1600- talet ha haft större 
befogenheter och självständighet i juridiska spörsmål än vad 
lagen egentligen tillät. Enligt lagen fick kvinnorna inte föra sin 
egen talan i rätten och inte ens vara vittnen. Trots detta uppträd-
de kvinnor - såväl ogifta som gifta och änkor - som kärande, 
svarande och vittnen i protokollen under hela 1600-talet. 

Men kvinnan hade ju skyldighet att lyda sin make. Och han 
hade rätt att ge också henne husaga. Denna rätt fanns otvety-
digt, ända fram till 1864. Men misshandel fick inte förekomma. 
Att slå sin hustru "blå eller lytt" straffades med dubbla böter, ett 
mycket kännbart straff. En av mina hattmakaranmödrar bevil-
jades t.o.m. 1675 'skillnad till säng och säte' samt ett års under-
håll från sin tredje man som hanterat henne illa, hindrat henne 
från nattvarden m.m 9 Men när hustrun försvann från hattma-
keriet klarade han inte längre av att fortsätta verksamheten. Så 
det där med underhållet var nog bara att glömma. 

Vi släktforskare finner snart att resultatet av kvinnornas arbe-



te faktiskt värderades högt. När jag med nya ögon gick tillbaka 
till de bouppteckningar jag skrivit av fann jag mycket riktigt 
(som Ann-Sofie Ohlander och andra påpekat) att ett bolster i en 
bouppteckning kunde vara värt en halv till en ko, en 'kvin-
nodräkt' kunde värderas lika högt som halva eller hela bonings-
huset. Mannens kläder, länge tillverkade av kvinnor, kunde vara 
mer värda än alla åkdon och redskap på gården. 

Och visst var det i stor utsträckning just kvinnornas arbete 
som gav kontanter åt hushållet. Det var kvinnorna som skötte 
ladugården, mjölkade och kärnade det smör som sedan gav 
viktiga kontantinkomster. Smör var långt in på 1800-talet ett av 
våra viktigaste exportprodukter. Linet och dess beredning fram 
till färdiga textilier liksom skötseln av fåren och framställningen 
av kläde av dess ull var också kvinnornas ansvarsområden, inte 
bara viktiga för hushållet utan också för avsalu. 

Givetvis brydde sig männen också om vad kvinnorna gjorde, 
det var ju en lika viktig del för hushållets försörjning som deras 
eget arbete. När jag nyligen skev om en liten finnbys uppgång 
och död i Södra Dalarnas finnbygd10 tog jag också del av den 
dagbok en närboende bonde skrivit åren 1861 till 1914.11 

"Kvinnfolkets" arbete med vävarna liksom med bakning, skur-
ning, byk, slakt, brygd noteras regelmässigt dag för dag, på 
samma sätt som "manfolkets" olika göranden: 

"20/4 1868: kvinnfolket vävit ut linnevävarna och satt upp en 
bomullsväv." 10 dagar senare: "Kvinnfolket slutat med vad-
malsväven och således slutat vävningen av både linne och ull." 
5 veckor senare: "Kvinnfolket håller på med klädningsväv", 5 
dagar senare: "Slutat med klädningsväven" osv. 

Men i de gamla bouppteckningarna kan vi givetvis också kon-
statera att den lön som skulle betalas ut oftast var väsentligt 
högre för en dräng än för en piga. Männens större kroppsstyrka 
var säkerligen en av de viktigaste orsakerna vid en tid när detta 
inte kunde kompenseras av maskiner. 

Varför värderades då de produkter som framställdes av kvin-



nor så högt? Inte var det resultat av statliga åtgärder med Jämo 
och jämställdhetskommittéer utan helt enkelt en följd av en 
marknadsmässig prissättning! 

Hur är det då idag, när maskiner tagit över det mesta av de 
tunga arbetsuppgifterna? Varför värderas alltjämt de traditio-
nellt kvinnliga arbetsområdena så lågt att få män anser sig "ha 
råd" att arbeta där? 

Kanske är dagens låga värdering av inte minst vård och fost-
ran av egna barn resultat av ett väl så fördomsfullt tänkande som 
i gamla tider. Med olika politiska medel pressas i stället värdet 
på detta arbete ned vilket smittar av sig på andra traditionellt 
kvinnliga arbetsområden. Psykologiskt bidrar tanklöst tal om 
"pigarbete", om att "bara gå hemma eller arbeta", vilket säkert 
bidrar till att vi i Sverige har osedvanligt få kvinnor i ledande 
positioner inom näringsliv och forskning. Möjligheten till erfor-
derlig avlastning där hemma lämnar ofta åtskilligt över att öns-
ka. 

Kvinnorna har alltid deltagit i produktionen. Men under 
onormala förhållanden, t.ex. under de ständigt återkommande 
krigen, blev deras insatser ändå större, påpekar Ann-Sofie 
Ohlander och andra kvinnohistoriska forskare: Då gick kvin-
norna i stor utsträckning in och övertog männens arbeten. Men 
männen tog inte på motsvarande sätt över kvinnornas uppgif-
ter. För en man var det i regel skamligt att överta en kvinnas 
arbete. Män fick t.ex. inte syssla med boskap och mjölkproduk-
tion. Först när mjölkningen blev mekaniserad blev det accepte-
rat arbete också för män. Hushåll, matlagning osv. var också 
enbart kvinnornas arbetsområde liksom att vårda barn till dess 
de blev stora nog att klara sig något så när själva. 

Om fadern dog klarade ändå modern i många fall trots utom-
ordentligt fattiga och svåra förhållanden att hålla samman och 
sörja för familjen, det har jag otaliga exempel på bland mina 
egna anmödrar. Men om modern dog splittrades många gånger 
familjen. 



Varför blev det så här? Och inte bara i vårt land. Inte var det 
bara männens fel. Det var föreställningar som inympades i de 
späda gosse- och flickebarnen redan med modersmjölken, dvs. 
väl så mycket genom deras mödrar som genom deras fäder. 
Säkert var det också praktiska skäl, någon måste finnas där 
hemma och se till barnen, djuren och elden medan andra måste 
vara ute på jakt, fälla timmer i skogen, kanske kola, arbeta i 
gruvor eller ute på havet. Det blev en arbetsfördelning som 
normalt fungerade bra, men inte om det hände modern något. 

På samma sätt som man ofta tror att kvinnan nedvärderades 
i gamla tider tror man ofta att kärleken hade svårt att få sitt och 
att konvenansäktenskap var det vanliga. Detta gällde naturligt-
vis inom kungahusen där giftermålen fyllde politiska syften och 
i de förnämsta familjerna där det gällde att hålla egendomen 
intakt, men i övrigt tror jag nog att de unga mestadels gifte sig 
av kärlek till varandra, förutsatt dock att det var inom samma 
samhällsklass. 

Många rörande kärlekshistorier har jag också funnit under 
min släktforskning. Min morfarsfar var vid mitten av 1800-talet 
på tjänstgöring i Tyskland. Så besökte han en dag ett värdshus 
där han hörde att det talades svenska vid ett bord. Han gick fram 
och presenterade sig: "Löjtnant Gustaf Wibom från Hufvudsta i 
Solna." Sällskapet bestod av en man från Helsingfors och hans 
båda döttrar som skulle till en flickpension i Schweiz. Den 27 år 
gamle Gustaf blev blixtförälskad i 13-åriga Olga. När Olga 15 år 
gammal återvände till Helsingfors reste Gustaf dit och friade. 
"Hon är alldeles för ung, vänta till hon blir 18", sade Olgas far. 
Och det gjorde Gustaf.12 Det blev ett mycket lyckligt äktenskap. 
Ännu långt efter bröllopet skrev Gustaf rörande kärleksbrev till 
sin hustru Olga,13 tills han dog bara 49 år gammal och Olga blev 
ännu en av många änkor med i hennes fall 6 söner att dra försorg 
om. För den som läst Sigfrid Siwerts bok Selambsu kan jag berät-
ta att det var Olgas och Gustaf Wiboms sex söner som gav upp-
hov till nidskildringen i romanen. 



Det hävdas också ofta att män i gamla tider inte kunde - inte 
fick - visa känslor. Men nog fanns känslorna också då. Min 
mormors mormor Selma Söderberg, född 1830 i Härnösand, 
gifte sig 1851 med en ung sjökapten Adolf Godtknecht. Han var 
ute på ofta årslånga resor, främst till Syd- och Nordamerika. 
Några veckor varje år när briggen Nordpolen kom hem var vad 
de fick träffas. Men sådana kärleksbrev han skrev! Hör bara: 
'Det första för dagen för mig är att kyssa ditt lilla porträtt som 
ler så vänligt emot mig'. När Adolf i Batavia möts av budskapet 
att de fått en liten dotter skriver han: 'Vad jag skall bli lycklig när 
jag kommer hem och får klappa om er båda, men då får du ej rå 
om lillan så mycket, då vill jag också ha henne bara hon ej väter 
ner mig så mycket'. Så långt som till att byta blöjor på lillan 
sträckte sig inte ens Adolfs föreställningsvärld. I ett tredje brev 
har han ritat en ring och innanför den står "tusende, tusende 
kyssar". "Här", förklarar han, "har jag kysst papperet tusende 
gånger".15 

Efter endast några års äktenskap får Selma besked att briggen 
Nordpolen förlist i Medelhavet. Året var 1854, det första året då 
Sverige vägrade att betala sjörövarskatt till barbareskstaterna 
nere vid Medelhavet. 

Min mormors mormor var då 24 år. Men många, många år 
hoppades hon att mannen skulle ha tagits till fånga av sjörövare 
och en dag skulle återvända hem till henne och lillan. Hon tacka-
de nej till de frierier hon fick och hörde till de många tappra 
kvinnor som fick försörja både sig själv och sitt späda barn helt 
på egen hand.16 

Min morfars farmor Augusta Berlin blev änka år 1845, endast 
35 år gammal. Hon tröstade sig snart med en annan man, som i 
brev efter brev bonade och bad sin "Evigt ömt älskade maka" att 
gifta sig med honom.17 Men hon vägrade kategoriskt. Varför 
skulle hon ge upp sin frihet? Deras båda döttrar ackorderades ut 
direkt efter födseln. Hon var ekonomiskt oberoende och kunde 
därför sätta sig över vad omgivningen tyckte. Själv var hon 



"naturlig dotter" till ekonomidirektören på Karlbergs slott och 
hade fått en god uppfostran i bildade fosterhem: Se bara så bra 
hon själv blivit! Varför skulle hon då ha dåligt samvete för dött-
rarna? Föräldrakärlekens betydelse i fostran av barnen visste 
man ännu inte mycket om. 

Släktforskning bjuder ibland på skakande upplevelser. År 
1668 gifte sig en anmoder Catharina Blanchovia med kyrkoher-
den i Torsåker i Ångermanland Johannes Wattrangius, som allt-
så blev en av mina anfäder. 

Naturligtvis slog jag upp denne Johannes Wattrangius i Her-
daminnena.18 Där kunde jag läsa att Johannes Wattrangius lik-
som sin far, som också varit kyrkoherde i Torsåker, var begåvad 
"med en skön röst, var god musiker, en from och behaglig man 
som efter tidens smak hade namn av en stor predikant". Vad 
som däremot inte stod med ett enda ord var att Johannes 
Wattrangius skulle bli en av de ledande vid de ohyggliga häx-
processerna i Torsåker 1674-1675, som slutade i den värsta häx-
massakern i Sverige historia. 

Anklagelserna gällde utövande av trolldom, framför allt att 
ha fört barn till Blåkulla som ett slags tribut åt djävulen. 

Ordföranden i Trolldomskommissionen, landshövding Spar-
re, hade sänt en skrivelse till alla pastoraten i Ångermanland. 
Skrivelsen var en direkt befallning att prästerna skulle se till att 
förhör verkställdes med allmogen och att listor upprättades 
över misstänkta konor och till Blåkulla förda barn samt vittnen. 
Sparre hade slutligen bett prästerna att försöka förmå de ankla-
gade att bekänna "allenast det sker med gott fog och lämpa". 

Inför domstolen ställs kvinnor, unga och gamla, gifta och ogif-
ta. Flockar av barn kallas fram för att vittna om gräsligheterna i 
Blåkulla. 

Som herdar för en hotad hjord kämpar prästerna för att rädda 
de dödsdömdas själar. Det är möjligt endast om trollpackorna 
bekänner sina synder. De som framhärdar i sitt nekande utsätts 
ofta för tortyr, trots lagens förbud mot tortyr och Sparres krav på 



"gott fog och lämpa". De flesta faller till sist till föga och bekän-
ner. Många tror att bara de bekänner så får de komma hem igen, 
till barnen, till mannen, till djuren.19 

På avrättningsdagen samlades de 71 dödsdömda, 65 kvinnor, 
2 män och 4 gossar, var tionde av pastoratets invånare i Tors-
åkers kyrka. Efter Johannes Wattrangius straffpredikan mottog 
de dödsdömda nattvarden. Sedan vidtog den tunga vandringen 
den halva milen från Torsåkers kyrka till ett litet berg vid Lesjön 
på gränsen mellan pastoratets socknar Torsåker, Dal och Ytter-
lännäs, där stupstockarna och bålen väntade. Det största bålet i 
landet stod där vid Lesjön i juni 1675. På en stor gränssten inris-
tades på 1900-talet texten: "Här brann häxbål 1675, kvinnor dog, 
män dömde. Tidens tro drabbar människan". 

"Kvinnor dog, män dömde". Men hade utgången blivit en 
annan om det funnits kvinnor med i den 24 man - just man -
starka trolldomskommissionen? Jag tror det inte. När jag läser 
de långa domstolsprotokollen finner jag att kvinnorna var sär-
skilt aktiva i sina beskyllningar. Kanske berodde det på att de 
kände ett särskilt ansvar för barnen och hoppades att en avrätt-
ning av de förmenta trollkärringarna skulle skydda barnen från 
att bli förda till Blåkulla. 

En av mina anmödrar, änkan hustru Karin i Vignäs,20 ankla-
gades vid samma tid för häxeri av flera grannkvinnor. Hennes 
värsta fel tycks ha varit att hon varit framgångsrik med att få 
fram "fullt upp med ost och smör" under de svåra åren kring 
1670, vilket inte sågs med blida ögon av grannfruarna. "Tidens 
tro drabbar människan", som det står på minnesstenen på Häx-
berget, gällde nog både män och kvinnor. Kvinnorna var inte 
bättre eller mer klarsynta än männen. 

Endast några år senare blev det uppenbart att Blåkullafärder-
na var tomma fantasifoster. För Johannes Wattrangius var också 
detta en fruktansvärd upplevelse. Hade allt han gjort för att få 
de häxanklagade att bekänna, för att rädda deras själar, varit inte 
bara av ondo utan kanske än mer just ett verk av satan själv? 



Wattrangius, den tidigare så behaglige mannen och gode predi-
kanten, dog bara några år senare, endast 45 år gammal. I dessa 
dagar, då ondskan och våldet ständigt diskuteras, finns all an-
ledning att begrunda allt det onda som kommer också ur män-
niskors goda vilja. 

Hur gick det då med Jöns Svensson som år 1735 gjorde Erik 
Erikssons tre döttrar med barn? 

Han dömdes av tingsrätten till döden för "frändsämjo-
spiälld", dvs. incest. De tre systrarna var ju helsyskon. Men Svea 
hovrätt mildrade domen, därför att både Erik Eriksson och de 
tre systrarna bonade och bad för honom. I stället skulle Jöns 
bestraffas med 40 par spö, tre slag av paret och förvisas ur hära-
det. Så skedde också. Men vad hände sedan med den förviste 
Jöns Svensson? Efter mycket letande visade det sig att Jöns 
Svensson så småningom kom till byn Kläpp flera mil längre ned 
vid Angermanälven. Och i Kläpp bodde bödeln, profossen, som 
utdelat det fruktansvärda spöstraffet. Något år senare gifte Jöns 
sig med bödelns dotter. Han blev lärare i kolning vid Bollsta 
bruk och fick arrendera ett hemman i Lövsjö, inte långt från den 
plats där häxbränningen ägt rum ett drygt halvsekel tidigare. 
Många år senare får han under några månader uppleva att hans 
hustru och hennes två systrar som också bodde i hans hem dog 
den ena efter den andra i hetsig feber. 

Det började med tre systrar och slutade med tre systrar. Hade 
jag skrivit en roman om Jöns Svensson som gifte sig med bö-
delns dotter, tror jag de flesta skulle ha sagt att den var alldeles 
för otrolig. Men så är det ofta: verkligheten överträffar dikten. 

Låt mig sluta med en historia som visar hur viktigt det är att 
kontrollera sina källor. 

Sedan min tidiga barndom hade jag fascinerats av ett porträtt 
av en gammal anmoder med infallen mun, stor näsa och ögon 
märkta av många tårar. Hon hette Fredrike Wallis och var från 
Stralsund, stod det i de släktpapper som efterkommande i 
Stockholm skrivit ned. Denna Fredrike gifte sig mot slutet av 



1700-talet med en rikssvensk sjökapten, Nils Söderberg, som 
hade bosatt sig i det då ännu svenska Stralsund. Hon var en av 
de tappra anmödrar som jag gärna ville veta mer om. Maken 
Nils Söderberg dog nämligen 1810 i fransk fångenskap och 
fransmännen hade också lagt beslag på familjens skepp. Jag 
visste också att hon hade många barn att ta hand om, däribland 
fyra tvillingpar. 

Jag studerade allt jag kunde finna om familjen Wallis i Stral-
sund21 men ingen Fredrike. Så reste min syster och jag till Stral-
sund för att leta efter henne. Vi hade dessförinnan skrivit till 
stadsarkivet där och lagt fram vårt problem. 'Jag tror jag har 
något av intresse för er', sade den vänlige stadsarkivarien, och 
så visade han upp det mest fantastiska testamente skrivet 1787 
av Kungl. posthusdirektören Johan Wallis och dennes hustru 2 2 

Makarnas egendom delas upp med pedantisk noggrannhet 
mellan barnen. 'Och', stod det, 'vad beträffar vår yngsta dotter 
Johanna Catharina Agneta Wallis, som nyligen gift sig med sjö-
kapten Nils Söderberg' ... Tablå! För säkerhets skull letade vi 
vidare i födelse-, vigsel- och dödböcker.23 Det stod helt klart: Vår 
Fredrike hette inte Fredrike. Hon hette Johanna Catharina Ag-
neta! När vi kom hem hade en systerdotter just döpt sin först-
födda till Fredrika. Efter Johanna Catharina Agneta Wallis! 

Varifrån kom då släkttraditionen om namnet Fredrike? Fred-
rika Wallis var en kring mitten av 1800-talet mycket känd dam i 
Stockholmssocieteten, mormor till Wilhelmina von Hallwyl. 
Släktnamnet Wallis förbands därför lätt med förnamnet Fred-
rika.24 

* 

Kanske har skildringen av mina anmödrar givit en alltför glät-
tad bild av forna tiders kvinnor och deras möjligheter. Ogifta 
kvinnor blev aldrig myndiga, kunde inte heller som änkorna 
driva ett hantverk. Det skall också erkännas att många av dessa 



mina bonde- och mästeränkor senare gifte om sig, ofta med 
betydligt yngre män, för att få någon lättnad i en orimligt tung 
arbets- och ansvarsbörda. 

Kvinnornas ställning har inte heller hela tiden förbättrats. I 
takt med den kraftiga folkökningen mångdubblades antalet 
egendomslösa, backstugusittare, torpare, drängar, pigor, hjon. 
Detta påverkade också kvinnornas ställning. Inga postmästar-
änkor tog längre över efter männen. Kvinnor fick inte heller del 
av de nya arbetsmöjligheter som öppnades inom statsförvalt-
ningen eller inom vetenskapen. De fick länge inte heller studera. 

Först när skråväsendet avskaffades, näringsfrihet infördes 
och alla kvinnor successivt blev myndiga vände utvecklingen 
åter i positiv riktning också för kvinnorna. 

Länge bidrog nog också uppfattningen att kvinnan till sitt 
väsen var så olik mannen. Antingen betraktades hon - för att ta 
en ytterlighet, som också omhuldades av vetenskapsmän - som 
en undermålig varelse, något mellan barn och vuxen. Det väckte 
t.ex. stor uppståndelse, påpekar uppsalaprofessorn Karin 
Johannisson, att matematikern Sonja Kovalevskys hjärna vid 
obduktionen i Sverige 1891 befanns vara lika "logiskt" struktu-
rerad som den manliga genomsnittshjärnan.25 Eller också kunde 
kvinnan sättas på piedestal, ansågs ädlare och godare än man-
nen. Båda synsätten fjättrade och band kvinnan. Hon tillhörde 
hemmet, inte samhället. Och båda synsätten ledde till att kvin-
nornas likaberättigande på många håll länge sågs som en hopp-
lös strid med naturen själv. 

I dag hoppas jag att man utgår från individ, inte från kön. Det 
enda vi med säkerhet vet är ju att alla män liksom alla kvinnor 
är olika. Men inte heller det tycks ännu vara någon allmänt 
omfattad uppfattning, kvinnor och män ses alltjämt ofta som 
delar av kollektiv. 

Stora områden är också alltjämt centralstyrda och monopo-
liserade, särskilt då de områden där kvinnor av tradition arbe-
tat. Detta bidrar ytterligare till att konservera en lönesättning 



som knappast inspirerar männen att söka sig dit. 
Men så mycket är säkert: vi kvinnor har en stabil grund att stå 

på genom våra anmödrars ofta tysta men samtidigt djupt be-
undransvärda och starka insatser i det förlutna. 

Anförande vid Johan Nordlander-sällskapets höstsammankomst ons-
dagen den 29 oktober 1997 i Humanisthuset, Umeå universitet. Ordagran-
na citat anges med "...", citat med moderniserat språk med '...' 
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BERNT OVE VIKLUND 

Nyupptäckta hällmålningar i 
Anundsjö, Fjällsjö och Ramsele 
i Ångermanland 

Nedströms Vängelsjön i Fjällsjö socken, i Ångermanland men 
inom Jämtlands län, har Vängelälven ca sex kilometer på sig 
innan den förenas med Fjällsjöälven (fig. 1). Där är sedan tidiga-
re en inte så liten provkarta av fornlämningar kända. Stenålders-
boplatser och fångstgropar är det gott om. En av tre kända järn-
åldersgravar, varav två återstår, inom Ramsele socken ligger 
placerad på en mindre udde i Vängelälven. Dess kantränna 
skvallrar om att gravanläggningen kan vara vikingatida. 

Området ligger tämligen anonymt och diskret i kulturland-
skapet. Ingen egentlig forskning har bedrivits i området. Möj-
ligheten för målinriktad forskning bedömer jag som mycket 
god. 

Ser man till närmaste i större sammanhang uppmärksamma-
de fornlämningar i Med arkeologen Sverige runt (1987) finns 
som närmaste plats i Jämtland hällmålningslokalen vid Fång-
sjön. Närmaste plats i Ångermanland är den väldiga skärv-
stensvallen vid Bellsås som ligger norr om det område vilket här 
ska beskrivas. Tar vi oss söderut kommer vi till Nämforsen med 
alla dess hällristningar. De tre platserna är värda all uppmärk-
samhet. 

Förhoppningsvis kan inventeringsresultat och eventuella ut-
grävningar förändra bilden av gränslandet mellan de båda lä-
nen. Kanske kan några uppseendeväckande upptäckter 1996-97 



Fig. 1. Karta över området ritad av Charina Ödlund. 

bidra till detta. Dessa upptäckter kommer här helt kort att be-
skrivas. 

Jag vill börja med att nämna något om den väldiga stenålders-
boplatsen på Sörånäset vid sammanflödet av Vängelälven och 
Fjällsjöälven. Enligt min uppfattning går den inte att bortse från 
när vi behandlar de upptäckter av hällmålningar som presente-
ras längre fram i artikeln. Boplatsen upptäcktes i maj 1996 i 
samband med arkeologikursen Forntid i Ramsele som leds av 
mig.1 Vetenskaplig kontakt är upprättad med Umeå universitet. 
Boplatsområdets sammanlagda längd är 500 meter med materi-
al som skvallrar om dess betydelse under äldre tid. Redan tidi-
gare hade på Sörånäset påträffats en pilspets av sten samt ben 



och aska. Inget var noterat som boplats längs stranden. Min 
analys av Sörånäset med närmaste omgivning talar för att in-
venteringarna under tidigt 1950-tal samt 1970 inte gjordes så 
noggrant. 

Det synliga materialet - antagligen bara en ringa del av bo-
platsen - är av stor omfattning. Självfallet är det skörbränd sten 
som dominerar på stranden och i erosionshaket men också i 
övrigt finner vi olika material och redskapstyper. Kvarts av olika 
kvalitet, brecciekvarts, bergkristall, olika kvartsiter, flinta, skif-
fer, grönsten, porfyr m.m. representerar med redskap såsom 
skrapor, sticklar, knackstenar, spetsar, sänkestenar och kärnor 
en väldig blandning av "tid" på boplatsen. Asbestkeramik samt 
en stenklubba indikerar möjligen att även bronshantering kan 
ha förekommit på platsen (Baudou 1992, s. 109). 

Antagligen har människor i alla tider nyttjat Sörånäset. San-
nolikt har den även fyllt en funktion som sommar- och samlings-
boplats. Flera av de kriterier som talar för en sådan klassificering 
uppfylls nämligen (Baudou 1992, s. 68). Något som talar för det 
är alla fångstgropar som ligger i området samt att de båda älvar-
na bör ha kunnat erbjuda ett rikt fiske. Enligt min uppfattning 
utgör de upptäckta hällmålningarna i området ytterligare en 
"resurs" för dåtidens jägarfolk. Platsen Sörånäset är dessutom 
sällsynt strategisk och liknar Vuollerim; även här möts två älvar. 
Fjällsjöälven leder inöver landet och mot kusten. Vängelälven, 
bifurkationen, leder västerut mot Faxälven. Jordmånen är havs-
och sjösediment och förefaller vara närmast befriad från natur-
lig steninblandning. Det kan förefalla som att all sten som är 
synlig på boplatsen har burits dit av människor - genom år-
tusenden. Det förvånar därför inte att de enda kända järnålders-
gravarna i Ramsele socken ligger som en triangelformation 
utanför näset i fråga. Har vi kanske rentav lämningar av en 
järnåldersbosättning också på Sörånäset? De två återstående 
gravhögarna i närområdet har kantränna och den gravhög som 
Harald Hvarfner upptäckte och undersökte 1952 helt nära näset 



daterar han till 900- eller 1000-talet (Hvarfner 1957, s. 51). En 
dubbelskalig mycket brandskadad oval spännbuckla hade tidi-
gare påträffats på Sörånäset (Hvarfner 1957, s. 51 fig. 24). Jag 
håller för troligt att den härrör från en bortodlad gravhög. 

Nästan en mil SSV om Sörånäset, på Högberget intill Nässjön 
i Ramsele socken, upptäckte arkeologikursen Forntid i Ramsele 
en hällmålning i maj 1996 (Viklund 1996). Den målade ytan är 
oregelbunden med ca 1,4 meters sida. I överkanten syns en älgko 
med en mindre älgkalv i hasorna (fig. 2). De vänder nospartiet 
mot skogen. På samma nivå av målningen är ännu en älg synlig, 
vänd mot Nässjön. I övrigt märks svårtydda färgningar vilka 
bl.a. kan vara några mindre älgar samt två triangulära män-
niskoliknande figurer. Hällmålningen vetter mot öst och syd. 
Under en stor del av dagen är den därför solexponerad. Nu är 
skogen avverkad framför fornlämningen och det är därför inte 
omöjligt att kontrasterna mellan dag och natt, varmt och kallt, 
kommer att innebära att hällmålningen kommer att erodera sön-
der i snabbare takt. Kanske avverkningen påverkar beständig-
heten så att de närmaste årtiondena försämrar hällmålningen 
mer än de senaste årtusendena gjort. 

Platsen för hällmålningen är som vanligt iögonfallande även 
om den inte hör till de mest spektakulära. Där är en mindre 
bergsbrant med något överhäng (fig. 3). Sådana finns det gott 
om i våra skogar. Tätt intill branten slutar, eller börjar, ett fångst-
gropssystem vilket går från hällmålningen i en båge mot Näs-
sjön. Fångstgroparna har utgjort en effektiv spärr mellan det 
branta berget och sjön. Påpekas bör att hällmålningen ligger i 
skogen, 200 meter från sjöstranden. Vad jag vet känner vi inte 
tidigare till någon lokal där hällmålning och fångstgropar ligger 
så nära intill varandra som här. Det rör sig endast om några 
meter. Inte nog med det. Under 1996 upptäcktes ytterligare en 
hällmålning på Högberget. Den är belägen endast några hundra 
meter från den första upptäckten men lite högre upp på berget. 
Upptäckten gjordes av Anders Fandén.2 Han har i två uppsatser 



vid Stockholms universitet behandlat hällmålningar i Norrland. 
Nu återvänder vi till Vängelälven, närmare bestämt till två 

alldeles speciella bergklackar ca 800 meter söder om byn Bofors 
(fig.l), som vi kan kalla Bofors klackarna. Platsen går inte att ta 
miste på. Den ena av bergklackarna går ända fram mot skogs-
vägen. På bergklacken står ett mäktigt block, som "blickar ut" 
mot Vängelälven. 

Redan första gången jag åkte förbi platsen på vår väg mot det 
nämnda Sörånäset reagerade jag på något. När jag sedan lade 
märke till fångstgropar samt en och senare ännu en handfull, 
tyvärr, fullständigt sönderkörda stenåldersboplatser intill 
bergknallen blev platsen ännu intressantare med tanke på det 
fortsatta sökandet efter hällmålningar. Närmare inventering 
fick dock anstå. 

Nästa tillfälle att besöka platsen och söka hällmålningar kom 
den 2 augusti 1996 när jag ledde en exkursion.3 Som mål för 
denna valde jag bl.a. Boforsklackarna. När man går från vägen 
och motsolsvarvet till höger om bergklacken lägger man märke 
till hur väl skyddad platsen är både för insyn och för väder och 
vind. Fortsätter man några tiotal meter från vägen närmar man 
sig en kolossalt mäktig brant med ett påtagligt överhäng samt 
ett tjockt mäktigt tak av själva berget. Under taket är även en 
halvgrotta. Nedanför branten finns en mindre myr. Sedd från 
myren är berget majestätiskt (fig. 4). 

Än en gång upptäcktes hällmålningar. Även dessa ligger på 
skogen. Det är därmed alldeles tydligt att vi kommer att få mer 
att göra framöver när vi söker målningar. Nu gäller inte längre 
att enbart söka vid vatten vilket tidigare till stor del styrt inven-
teringsarbetet. Skogen är som bekant ofantligt stor och vi räknar 
iögonfallande bergsbranter och mäktiga stenblock i hundra-
tusental. Det gäller därmed att noga analysera landskapet innan 
man styr stegen efter dessa exklusiva fornlämningar. Det håller 
knappast att planlöst fara omkring. Hur det kommer att påverka 
tolkningarna av hällmålningar återstår att se. Vi har nu tre kända 



Fig. 2. Algmotiv från den först upptäckta lokalen på Högberget i Ramsele 
församling. Avbildning: Anders Fandén. 

Fig. 3. Hällmålningslokalen på Högberget, Ramsele församling. Foto: Siw 
Grönqvist. 



sådana inom ett förhållandevis litet område. 
Hällmålningen på Boforsklacken är sensationell. Den kan in-

delas i tre fält vilka ligger inom en yta som är ca 11 x 4 meter. 
Berget vänder bredsidan med målningarna mot öst till syd. Jag 
vill närmast kalla hällmålningen ett förhistoriskt galleri. 

Det är fält 1 som gör den så notabel. Där finns de, vad jag vet, 
hittills enda kända liggande målningarna i det nordliga områ-
det. Kan det rentav vara så att ingen liggande hällmålning är 
känd, publicerad, i hela världen? En annan intressant aspekt på 
lokalen är att två stenåldersboplatser ligger inom 50-100 meter, 
samt att vi har fångstgropar i direkt anslutning. Ser vi i Fandéns 
katalogdel (1996) framgår tydligt att hällmålningar vanligtvis 
ligger på betydligt längre avstånd från boplatser och fångst-
gropar. Boforsklacken samt upptäckterna på Högberget visar att 
det inte alltid är så. Jag kan nämna att vi vid ett tillfälle besökte 
Brattforsen i Vängelälven för att på plats se en hällmålning. Där 
kunde jag konstatera en skärvstensförekomst vilken enligt min 
mening indikerar en stenåldersboplats. Den ligger på en udde 
mot forsen på några tiotal meters avstånd från målningen. Där-
med har jag inte sagt att målningarna och boplatserna samt 
fångstgroparna nödvändigtvis hör samman. Här öppnar sig 
möjlighet till fördjupad forskning. Nu åter till hällmålningen. 

Fält 1 ligger med ca 45 graders lutning inunder taket. Taket 
sticker ut ca fyra meter vågrätt över målningen. För att ta sig dit 
måste man klättra. Det är dock inte det lättaste. Vid första be-
söket dög det med en halvmurken stock vilken stöttades av 
några av kursdeltagarna. Vid det andra besöket tog vi med en 
lättmetallstege. Den liggande målningen är besiktigad av flera 
personer kunniga på hällmålningar, bl.a. Anders Fandén. 

Vi har genom åren lärt oss att vi skall söka hällmålningar som 
är närmast vertikalt placerade på platser med naturligt över-
häng. Nu får vi även hålla ögonen öppna för liggande sådana 
placerade i betydligt mer skyddade lägen. 

Vad för slags ställning eller liknande användes vid målning-



Fig. 4. Hällmålningslokalen på Boforsklacken i Fjällsjö församling, sedd 
från myren nedanför. Uppe till vänster ses halvgrottan där fält 1 ligger. 
Foto: Bernt Ove Viklund. 

ens tillkomst? Kanske det räckte med en stock och lite stöd från 
medhjälpare? Det var säkert inget problem. 

Fält 1 är uppskattningsvis 2 x 1,5 meter med åtminstone en 
förhållandevis tydlig älg. Möjligen är där ytterligare en älg och 
några färgfragment vilka vi idag har svårt att tolka. Fält 1 är som 
ni förstår inte lätt att bedöma. Som jag ser det måste något säker-
hetsarrangemang till om denna del ska kunna dokumenteras på 
ett acceptabelt sätt. Med säkerhetskravet uppfyllt och med mo-
dern datateknikbehandling av foton samt traditionell avritning 
kan dokumentationen av lokalen genomföras på ett relevant 
sätt.4 Som jag ser det brådskar detta. Hällmålningen är på sina 
ställen påtagligt eroderad. 

Fält 2 är ca 2,8 x 1,4 meter. Inom den ytan har vi de flesta 



motiven. I högra övre kanten är en mindre älg 0,3 x 0,2 meter i 
storlek. Den är konturtecknad och har huvudet vänt mot sko-
gen. Inom fält 2 är även en betydligt större älg ca 0,8 x 0,4 meter 
vilken är speciellt tydlig i huvudpartiet vilket är vänt mot älven. 
Vad vi kan se är den helt fylld med färg. Två öronpar har vi även 
registrerat. Den komplicerade och markant röda ytan har även 
rödfärgningar som är mycket svårtydda. Denna del av häll-
målningen har ett lätt överhäng. 

Till höger om fält 2 är fält 3 vilken är applicerad i en V-formad 
del av berget. Ytan är 2,5 x 1,5 meter och den högra vingen har 
tre urskiljbara färgningar. En av dessa är rödare än de andra. 
Ytan kompliceras ytterligare av att den fläckvis är starkt beväxt 
med lavar samt uppvisar spår av kalkutfällningar. Inne i hörnet 
har det eldats. Hur det påverkat målningen går ej att säga. Det 
är möjligt att denna del skulle må bra av en försiktig rengöring 
utförd av fackfolk. 

Från denna väldiga hällmålning är det ungefär 1,5 mil upp-
ströms till Brattforsen och den 1980 upptäckta hällmålningen. 
Går vi så ungefär en mil åt SSV har vi de två hällmålningarna på 
Högberget intill Nässjön. Det gör fyra lokaler tämligen nära 
varandra. En självklar fråga blir om det finns fler i närområdet. 
Ser vi till bergsbranter är frågan lätt besvarad med ja. Nu är det 
dock långt ifrån så enkelt. Hällbilder och deras placering i land-
skapet handlar förmodligen om betydligt mer komplexa förhål-
landen än att berget ska vara "lättarbetat" i fråga om arbets-
ställning, lättillgänglighet etc. Själv anser jag med stöd av bl.a. 
Eriksson (1996), Fandén (1996) och Hultkrantz (1989, s. 43 f.) att 
berget bör ha bedömts som speciellt, kanske som bärare av im-
materiella värden som kunskap och visdom. Om denna uppfatt-
ning håller streck innebär det att berget i sig bedömts som heligt 
och ytterst centralt i området man uppehöll sig i. Som jag också 
nämnt tidigare menar jag att hällmålningen bör ses som en re-
surs i dåtidens samhälle. 

År 1997 har inventeringarna av hällmålningar fortsatt. På Bo-



Fig. 5. Botilsstenen i Storsjön, Anundsjö församling. Den målade ytan lig-
ger till vänster på blocket. Foto: Bernt Ove Viklund. 

tilsstenen i Storsjön i Anundsjö församling ca 2,5 mil norr om 
Nämforsen upptäcktes en hällmålning i mars månad.5 På block-
ets södra sida har åtminstone fyra älgfigurer applicerats. Idag är 
de fragmentariska. Blocket är mycket stort och iögonfallande 
(fig. 5). På stränderna innanför har ett inte så litet antal stenål-
dersboplatser noterats. Rikligt med fångstgropar finns i omgiv-
ningen. 

I juli månad 1997 ledde jag en exkursion till Bodum och Fjäll-
sjö. I Jansjö, Fjällsjö, passade vi på att besiktiga det i byn omtala-
de "Mystiska korset". Det visade sig att det "Mystiska korset" 
på det mest majestätiska blocket i en blockrik trolsk terräng är 
en hällmålning. Det som återstår av hällmålningen i skogen 
liknar verkligen ett kors. Studerar man den närmare syns de 
chayennepepparliknande kornen röda på stenen. Det är vad 



Fig. 6. Det "seiteliknande" blocket på Jansjöskogen i Fjällsjö församling. 
Hällmålningen är applicerad på den ljusa ytan av blocket. Foto: Bernt Ove 
Viklund. 



som återstår av färgen. Bindemedlet i den ursprungliga rödock-
ran är borta. Det som återstår idag är järnoxiden. Över denna är 
vanligtvis även en tunn vaxartad hinna av kisel. Den preliminä-
ra analysen av Anders Fandén och mig i samband med exkur-
sionen pekar på att det är två älgar vilka ligger inom en kvadrat-
meterstor yta. Det ovanliga i motivet är den "stång" som går 
lodrät ned från den närmast vågräta övre delen. Lokalen på 
Jansjöskogen innebär att vi bara sedan 1996 upptäckt fyra häll-
målningar som inte är bundna till vatten. Hällmålningen kom-
mer att analyseras närmare under hösten 1997. Platsen är lätt-
illgänglig och mycket besöksvärd. 

Genom Forntid i Ramsele har fortsatta inventeringar 1997 
bl.a. inneburit att vi lokaliserat en mycket stor hyddlämning 
intill Vängelälven. Den ligger ett par kilometer från både 
Sörånäset och hällmålningen på Boforsklacken. Vi känner inte 
till något liknande förhållande sedan tidigare med sommar-
/samlingsboplats-hyddahällmålning så nära varandra som 
inom vårt område (jfr Lundberg 1997, s. 153). 

Hyddlämningen lokaliserades inom ett mindre område där 
jag förväntat mig att den skulle ligga. Placeringen av vinterhyd-
dan, där jag följer Åsa Lundberg (1997), ger mig nu möjlighet till 
följande tolkning av området. I det beskrivna området syns ett 
tydligt bosättningsmönster. Vid älvsammanflödet har olika 
grupper av människor samlats under sommarhalvåret. Dessa 
har sedan avsatt delar av den mängd med fornlämningar som 
vi känner i området. När hösten närmat sig har grupperna särat 
på sig och bosatt sig i respektive hydda. Älgjakten har pågått 
med fångstgropar under höst och vinter. Analys av ben i under-
sökta hyddlämningar visar att älgbenen dominerar. Det vanli-
gaste motivet på de kända hällmålningarna är också älg. Jag 
tolkar därför hällmålningarna som en på berget applicerad re-
surs i ett samhälle som förefaller ha varit mycket stationärt. 

Efter de nämnda upptäckterna finner jag det troligt att fler 
hällmålningar kommer i dagen de närmaste åren. Inför hösten 



och vintern 1997-98 väntar en handfull noga utvalda platser på 
inventering. Förhoppningsvis kommer också en intresserad all-
mänhet att börja söka hällmålningar efter den positiva upp-
märksamhet våra upptäckter fått i media. 

Noter 

1 Forntid i Ramsele är ett samarbete mellan Studieförbundet NBV, 
IOGT-NTO i Ramsele och Ramsele hembygdsförening. Hösten 1997 
påbörjas den fjärde terminen. 

2 Fandén bjöds in till en miniexkursion tillsammans med Robert Olsson 
från Länsstyrelsen i Västernorrlands län samt den för Oknytts läsare 
inte helt obekante Leif Grundberg. 

3 Upptäckten kom i samband med mitt arbete vid Folkfesten vid Näm-
forsen. 

4 Vi arbetar nu på försök med ett dataprogram för att söka få en så 
objektiv tolkning som möjligt av hällmålningarna. Kort sagt innebär 
detta att vi får färgen att framträda. Med datorns hjälp kan vi formli-
gen "plocka bort" berget. Resultaten av dessa undersökningar kom-
mer att publiceras under det närmaste året. 

5 Hällmålningen upptäcktes av Roger Jonsson från Österfanbyn i 
Anundsjö. Jonsson ingår i den mindre grupp som nu aktivt söker 
hällmålningar i Ångermanland. 
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LARS THOMASSON 

När lappförsamlingarna i 
Jämtland och Härjedalen 
upplöstes 

Jämtlandssamerna får egen församling 

Från 1700-talets mitt fanns en särskild lappförsamling - Föllinge 
lappförsamling - för samerna i Jämtland och Härjedalen, sedan 
Föllinge skilts ut från Lit till eget pastorat. Det hade skett med 
motiveringen att Föllinge kyrka låg bekvämt till för "de i Ham-
merdals, Lits och Offerdals pastorater flyttjande lappar". Pastor 
i det nybildade pastoratet fick en dubbel uppgift, att vara dels 
kyrkoherde i en bestämd lokal församling, dels pastor för alla 
samer i Jämtland-Härjedalen. Som sådan kallades han pastor 
lapponum ('lapparnas herde'). Över samerna fördes särskild 
kyrkbok, men samerna hade ingen annan förbindelse med Föl-
linge pastorat än att pastorn var gemensam. 

Senare under 1700-talet delades Föllinge lappförsamling, och 
komministern i Undersåker fick ta hand om samerna i Åre, Kall 
och Offerdal, tidvis även Undersåker. Kyrkoherden i Hede sva-
rade för samerna i södra Jämtland och Härjedalen, sedan 
brukspredikanten i Ljusnedal en tid varit pastor lapponum. Ef-
ter hand delades lappförsamlingarna upp i fyra församlingar, 
Frostvikens, Hotagens, Undersåkers och Hede (Tännäs) försam-
ling. 

Upprättandet av en särskild lappförsamling 1746 innebar ur 



kyrkans synpunkt sannolikt en väsentlig förbättring av reli-
gionsvården bland samerna i Jämtland och Härjedalen, liksom 
- bland samerna i sin helhet - tillkomsten av ett statligt ämbets-
verk 1739, "Kongl. Directionen öfver Ecclesiastique Werket i 
Lappmarken". En huvuduppgift för ämbetsverket var att som 
ett led i samernas "kristnande" upprätta skolor för deras barn. 
Till de första insatserna för jämtlandssamerna hörde därför ock-
så en s.k. lappskola i Föllinge i samband med lappförsamlingens 
tillkomst. I början av 1800-talet upplöstes lappmarksdirektio-
nen, och dess åligganden övertogs först av Kanslersgillet, däref-
ter av Kongl. Kanslistyrelsen och slutligen (1840) av Ecklesia-
stikdepartementet. 

Den kyrkliga verksamheten bland samerna underlättades ef-
ter hand genom tillkomsten av särskilda kapell utöver moder-
kyrkorna, till vilka samerna tidigare kallades. Sålunda uppför-
des t.ex. 'Tappkapellen" i Handöl (Åre) 1799, senare avlöst av 
kapellet i Vallbo (Undersåker) 1863, i Ankarede (Frostviken) 
1827 och i Kolåsen (Kall) 1847. Ett lappkapell har senare tillkom-
mit i Jänsmässholmen (Offerdal) 1931.1 Ankarede intar "kyrk-
staden" - samernas kåtor på kyrkplatsen - en särställning som 
den enda i sitt slag i Jämtlands län. 

Lapp församlingarna blev ett slags bihang till de lokala för-
samlingarna, med vilka samerna inte hade någonting att skaffa. 
De deltog inte i kyrkostämmor eller prästval eller i några upp-
gifter i fråga om kyrka och skola. De stod på det här sättet 
utanför, och svårigheten att få deras mantalsskrivning löst -
därför att de var kyrkobokförda i s.k. icke-territoriella försam-
lingar - gjorde att de länge även saknade rösträtt. 

Vid mötet mellan präst och "församling" - en eller ett par 
gånger om året - skedde allt som då skulle klaras av, från lysning 
och vigsel, dop och begravning till "examination" (husförhör) 
och nattvardsgång. (Vid begravning kunde kistan ha satts i jord 
långt före själva jordfästningsakten, som ägde rum först vid den 
ordinarie kyrkhelgen.) Flera livfulla skildringar har bevarat nå-



got av stämningen från sådana möten åt eftervärlden, t.ex. vad 
Ernst Moritz Arndt berättat från några julidagar i Handöl 1804 
eller frostvikssamen Jonas Ahrén från barndomens Ankarede i 
slutet av 1800-talet. 

Även sedan lappförsamlingarna upplösts firades traditionellt 
samiska kyrkhelger, s.k. lappmässor, fastän de fick en annan 
karaktär, blev gudstjänster på hemorten för fjällborna över hu-
vud taget och ett inslag i den turism som sökte ett stycke folk-
kultur i försvinnande. En särskild ställning fick åtminstone un-
der första hälften av 1900-talet nyårsmässan i Undersåker, bl.a. 
därigenom att den samlade samer från hela länet. Till det bidrog 
att det i Undersåker sedan slutet av 1800-talet också fanns en 
sameskola och från början av 1900-talet ett samernas ålder-
domshem, grundat och intill 1980-talet drivet av föreningen 
Kvinnliga Missionsarbetare (KMA). 

1920-talet - ett 'Tapputredningarnas" årtionde 

Samerna har varit föremål för ett så gott som konstant statligt 
utredningsarbete de senaste hundra åren. Under 1920-talet kul-
minerade antalet utredningar. Förre landshövdingen i Jämt-
lands län, Johan Widén, fick flera utredningsuppdrag i 'Tappfrå-
gan", bl.a. hur lapparnas fattigvård skulle ordnas, i vilken 
utsträckning markupplåtelser skulle ske till icke-renskötande 
samer samt hur en översyn av tidigare utredningsarbete skulle 
kunna ge förslag till en ny renbeteslag. Förslagen utmynnade i 
olika propositioner till 1927 och 1928 års riksdagar. 

I samband med sina förslag till lösning av den s.k. lappfattig-
vården hade Johan Widén föreslagit en ändring i samernas man-
talsskrivnings- och kyrkobokföringsförhållanden. Lappförsam-
lingarna borde enligt hans förslag upphöra, och samerna 
kyrkoskrivas i de församlingar där de hörde hemma. 



Fig. 1. 1800-talets avvittring skulle beröva samerna stora delar av deras 
renbetesområden i västra Jämtland, och Handöl kom därför efter hand att 
ligga vid sidan av de egentliga renskötselområdena. Jonas Gerdlund, som 
1833 efterträtt Lars Erik Festin d.y. som pastor lapponum i Undersåkers 
lappförsamling, begärde flyttning av kapellplats från Handöl till nybygget 
Movallen i Undersåker, där Vallbo lappkapell uppfördes 1863. Vallbo låg 
centralt ur samisk synpunkt. Där hölls också vintersamlingar av renar vid 
t.ex. slakt som det här fotot från tiden omkring 1920 visar. Nils Nilsson 
Fjällsten från Tranris lappby, f. 1867, med renhjorden betande på ängarna 
nedom kapellet. Foto: Nils Thomasson. 

Motstånd mot förändringar 

I remissarbetet kring lappfattigvården, avskaffandet av lappför-
samlingarna, kyrkobokföringen, mantalsskrivningen och be-
skattningsfrågorna för samerna var det lapprästerna som - med 
något undantag - motsatte sig varje förändring. I deras värn för 
det bestående framskymtar emellertid också vissa principupp-
fattningar, som är främmande för vårt synsätt i dag. 



Fig. 2. En ögonblicksbild från "kyrkstaden" i Ankarede för något över en 
mansålder sedan. Man väntar kanske på någon begivenhet under kyrkhel-
gen. Ankarede är den enda samiska kyrkstaden i Jämtland-Härjedalen och 
visar att Frostviksområdet är ett gammalt samiskt kärnområde. Foto: Nils 
Thomasson. Jämtlands läns museum. 

Pastor lapponum i Undersåker, Per Winblad, anslöt sig visser-
ligen 1923 till det av 1919 års lappkommitté lämnade förslaget, 
att samerna borde kyrkoskrivas i de territoriella ("vanliga") för-
samlingar, dit de "rätteligen" hörde. Men han motsatte sig be-
stämt den förändring i prästbevisen som samtidigt föreslagits. 
Kommittén hade nämligen tyckt att den som var kyrkoskriven 
"såsom lapp" och som ville ha den uppgiften utesluten från sitt 
prästbevis (åldersbetyg etc.) skulle få det. Det här tycks ha retat 
upp Winblad: Skulle det vara en "skam" att vara "lapp", frågade 
han upprört. Han uppgav att flera "yngre lappkvinnor som tagit 
tjänst i städerna" bett att få uppgiften utesluten och t.o.m. att 
prästbetyg inte skulle utfärdas från t.ex. Undersåkers lappför-



samling utan i stället från bara Undersåkers eller Kalls försam-
ling. Deras begäran har naturligtvis aldrig föranlett någon åt-
gärd, försäkrar han. 

Det skulle i många fall t.o.m. kunna leda till obehagliga följder 
om en lapp på begäran finge anteckningen om att han är lapp 
utesluten ur prästbeviset, påpekar Winblad också, men anger 
inte vari de "obehagliga följderna" skulle bestå. Reformen är 
enligt Winblad "alldeles förkastlig och bör såsom sådan afstyr-
kas". Han nämner dock ingenting om vilken personlig integritet 
en enskild same händelsevis skulle ha rätt att hävda. 

Utredningen om kyrko- och mantalsskrivningen av lapparna 
i Jämtlands län är både oklar, missvisande och felaktig, påstår 
pastor lapponum i Tännäs lapp församling, Bertil Hasselberg, 
1925. En omläggning av kyrkoskrivningen är därför såväl 
olämplig som onödig, tycker han. Varje lapp är naturligtvis re-
dan nu kyrkoskriven som lapp, fortsätter han och frågar: Skulle 
en lapp lättare kunna kyrkobokföras som en lapp i en territoriell 
församling än i de nuvarande lappförsamlingarna. 

Hasselbergs efterträdare, Viktor Järnefors, varnar för föränd-
ringarna. Förslaget skulle "påskynda undergången för lappar-
na", hävdar han, och han stöder sig därvid inte enbart på sin 
ställning som pastor lapponum utan också på att han "alltsedan 
barndomen haft tillfälle att på nära håll iaktta lapparnas liv". 

Allt bör förbli vid vad det är i dag, tyckte Evald Larsson, 
pastor lapponum i Frostvikens lappförsamling, i ett yttrande 
den 30 aug. 1926. Lappbefolkningen är till kynne, levnadssätt 
och vistelseort så avlägsen från den övriga befolkningen att den 
bör behandlas som en särskild del, tyckte han. Att utplåna deras 
församling och införliva dem med den rent svenska församling-
en "skulle bidra till att förstöra den självständighet de ännu äga 
och bör få behålla", heter det också. Vilken självständighet Lars-
son avser framgår dock inte. Lapp församlingarna skilde sig 
nämligen från övriga församlingar också på det sättet, att de 
saknade representativa organ som kyrkoråd och kyrkostämma. 



Och Larsson tillägger: "Lapparna bör ha rätt att ostörda få förbli 
samefolket". 

Gunnar Arbman i Undersåker, som efterträtt Per Winblad 
som pastor lapponum, anser att man inte får bortse från "ras-
skillnaden" som han uttrycker sig. "Lapparna utgöra en stam 
för sig, känna det så och betraktas så av den svenska befolkning-
en". Att "klyva lappstammen i två eller tre delar" som admini-
strativt skulle behandlas olika skulle enligt Arbman "avsevärt 
påskynda lapparnas undergång" - Nej, "lappstammen är i ut-
döende", fortsätter han, "och kommer följaktligen att alltmer 
kräva en omvårdnad som man är skyldig en döende". Därför 
bör lapparna inom Jämtlands län kyrko- och mantalsskrivas för 
sig, gå i skola och åtnjuta fattigvård, eventuellt även beskattas, 
som en kategori för sig. 

Domkapitlet i Härnösand, som infordrat lapprästernas ytt-
randen, motsatte sig i sin tur också den föreslagna ändringen av 
samernas kyrkoskrivning i sitt yttrande till Kungl Maj:t den 13 
okt. 1936. Men domkapitlet hade tydligen lite svårt att skaffa 
bärande argument, för domkapitlet menar samtidigt, att man 
bör eftersträva "något så när likformiga bestämmelser med av-
seende på lapparnas mantalsskrivning och kyrkobokföring". 

Häradsskrivarna vill ha annan ordning 

Häradsskrivarna i Jämtlands norra, västra och södra fögderier 
anslöt sig av naturliga skäl däremot helt till ändrade kyrko- och 
mantalsskrivningsförhållanden för samernas del. De ville ha 
ordning i förhållandena. Häradsskrivaren i södra fögderiet, Per 
Hedenmark, ansåg t.ex. att lappbyordningsmännen i regel satt 
inne med de bästa upplysningarna och därför borde åläggas att 
biträda vid mantalsskrivningarna med lapparna. 

Kungl. Maj:ts Befallningshavande, dvs. länsstyrelsen, i Jämt-
lands län hade den 21 febr. 1919 för Undersåkers lappförsamling 



t.ex. föreskrivit följande fördelning på kommuner, då det gällde 
mantalsskrivningen: 

Hallen: lapparna i Tossåsens och Anarisets lappbyar 
Undersåker: lapparna i Tranris lappby 
Are: lapparna inom Handölsdalens lappby som inte 

huvudsakligen uppehöll sig i Storsjö socken 
Kall: lapparna i Kalls och Offerdals västra lappby 
Offerdal: lapparna i Offerdals östra lappby 

Men alla kommuner godtog inte utan vidare K.B.:s föreskrif-
ter. Hallens kommun anförde besvär över 1924 års mantals-
skrivning. I ett yttrande redovisar lappfogden Abraham Staaff, 
att Tossåsens lappby omfattar Tossås- och Hundshögs skattefjäll 
och fyllnadsjordar, enligt jordeboken tillhörande Ovikens sock-
en men enligt kartan belägna inom såväl Hallens som Ovikens 
och Storsjö socknar. Vidare att Anarisets lappby omfattar Sällsjö 
och Anarisets skattefjäll och del av Hittings skattefjäll samt hem-
manen Fångåmon och delar av Vallbo och Västra Vålådalen. 
Enligt jordeboken tillhör Sällsjöfjäll Hallens socken och Anaris-
fjäll, Hittings skattefjäll och omskrivna hemman Undersåkers 
socken. 

Tossåslapparnas huvudtillhåll kan sägas vara Glen inom 
Hundshögs- och Tossåsfjäll, fortsätter lappfogde Staaff, och 
Anarislapparnas Hosjöbotten inom Sällsjö fjäll. Då Hundshögs-
och Tossåsfjäll enligt jordeboken tillhör Ovikens socken och den 
för detta fjäll utgående kommunalskatten uppbärs av Ovikens 
kommun samt Sällsjöfjäll på samma sätt Hallens socken med 
kommunalskatten uppburen av Hallens kommun, så bör enligt 
Staaff de renskötande lapparna inom Tossåsens lappby mantals-
skrivas i Ovikens socken och de inom Anarisets lappby inom 
Hallens. 



Regeringen tvekar 
Under hela debatten om lappfattigvården var frågorna om sa-
mernas mantalsskrivning, kyrkobokföring och beskattning vik-
tiga förutsättningar för att kommunerna skulle kunna överta 
ansvaret också för de samiska medborgarna. Det var därför lite 
överraskande, att regeringen i sina propositioner till 1927 års 
riksdag (om fattigvården, beskattningen och mantalsskrivning-
en) i sista stund lämnade frågan om jämtlandssamernas kyr-
koskrivning oförändrad och avstod från förslaget om en upplös-
ning av de jämtländska lappförsamlingarna. 

Men frågan aktualiserades på nytt. Det skedde vid kyrkoher-
devalet i Frostviken 1935.1 samband med att häradsskrivaren i 
Jämtlands norra fögderi, Ivan Tollin, den 6 okt. 1934 överlämna-
de vallängden till pastorsämbetet i Frostviken, anförde han som 
sin mening, att samerna inte var röstberättigade i valet, eftersom 
de tillhörde en "icke-territoriell församling", vars medlemmar 
enligt prästvalsbestämmelserna inte fick rösta inom territoriell 
församling. Domkapitlet hade emellertid begärt hos häradsskri-
varen, att också lappförsamlingens medlemmar skulle uppföras 
i vallängden. Det hade också skett, men där hade med blyerts-
streck markerats, att samerna sannolikt inte var röstberättigade. 
Häradsskrivaren hade dock överlåtit åt de kyrkliga myndighe-
terna att avgöra saken. 

Över valet i Frostviken anfördes besvär hos domkapitlet, som 
upphävde valet, eftersom valförrättaren - fastän häradsskriva-
ren uttryckligen hänskjutit frågan om samernas rösträtt till de 
kyrkliga myndigheterna - underlåtit att tillse, att vallängden 
blivit "behörigen justerad". Regeringsrätten upphävde emeller-
tid i sin tur domkapitlets utslag och fastställde valet. Vid upp-
rättande av vallängd för komministerval, också i Frostviken 
1935, tog häradsskrivaren steget fullt ut och förklarade, att samt-
liga samer saknade rösträtt. Det markerades den här gången 
med bläckstreck i vallängden. 



Kammarkollegiets utspel 
Domkapitlet i Härnösand ville ha klarhet för framtiden om 
lappförsamlingens medlemmar hade rösträtt vid val av 
prästtjänst, med vilken skyldigheten att vara pastor lapponum 
var förenad. Vid den här tidpunkten gällde det tjänsterna som 
kyrkoherde i Frostviken, Undersåker och Tännäs samt kommi-
nistertjänsten i Hotagen av Föllinge pastorat. Domkapitlet före-
slog i skrivelse till Kungl. Maj:t den 11 mars 1936, att prästvals-
bestämmelserna skulle förtydligas så, att rösträtten för samerna 
inte kunde ifrågasättas. 

Kammarkollegiet som yttrade sig över ärendet, dock först 
efter fyra år, ansåg, att lappförsamlingarna utgjorde "bestånds-
delar av de territoriella församlingarna, till vilkas prästerskap 
vårdnaden av lappförsamlingarna lagts", och de enskilda 
samerna var därför jämväl medlemmar av de territoriella för-
samlingarna. De hade alltså rösträtt på kyrkostämma och vid 
prästval inom den territoriella församling, till vilken lappför-
samlingen var knuten, och därför behövdes inte heller någon 
lagändring enligt domkapitlets önskemål. 

I det här sammanhanget föreslog kammarkollegiet emeller-
tid, att de jämtländska lappförsamlingarna skulle upplösas. Be-
hovet av sådana församlingar hade enligt kollegiet minskat. 
Lappförsamlingarna hade upphört att vara enheter för lappfat-
tigvården. Lapparnas samhörighet med de kommuner där de 
var mantalsskrivna var mera framträdande än tidigare. Deras 
kyrkobokföring borde därför överensstämma med deras man-
talsskrivning så att olägenheter och missförstånd som t.ex. det 
aktuella valärendet i Frostviken var exempel på, kunde undvi-
kas. 

Kammarkollegiet redovisar samtidigt den i lappförsamling-
arna kyrkobokförda samebefolkningen och deras mantalsskriv-
ningskommuner den 31 dec. 1938: 



Frostvikens lappförsamling: 123, mantalsskrivna i 
Frostviken 

Hotagens lappförsamling: 144, varav 63 mantalsskrivna i 
Hotagen och 81 i Offerdal 

Undersåkers lappförsamling: 222, varav 30 mantals-
skrivna i Offerdal, 46 i Undersåker, 45 i Kall, 46 i Hallen, 
44 i Oviken, 6 i Åre, 1 i Storsjö, 3 i Tännäs och 1 i Lockne 

Tännäs lappförsamling: 225, varav 167 i Tännäs, 35 i 
Storsjö och 23 i Idre 

Vägen till beslut 

Kammarkollegiets förslag gick ut på sedvanlig remiss, på regio-
nalt och lokalt plan till länsstyrelsen i Östersund och domka-
pitlet i Härnösand, till lapp församlingarna, lapprästerna och 
några andra berörda präster, till Frostvikens, Undersåkers, 
Hede och Tännäs pastorat samt häradsskrivarna i Jämtlands 
norra, västra och södra fögderier. Centralt anmodades Statistis-
ka Centralbyrån att yttra sig, liksom, på nytt, Kammarkollegiet. 

Bland remissyttrandena framträder efter hand olika gruppe-
ringar. Lapprästernas motstånd från 1920-talet finns kvar, även 
om det nu inte omfattas av mer än två av fyra pastores lappo-
num. Georg Granberg i Tännäs finner inget skäl till förändring, 
och det gör inte heller den här gången Gunnar Arbman i Un-
dersåker. Den senare, som 1926 velat se "rasskillnaden" så avgö-
rande för att lappförsamlingarna skulle bestå, modifierade nu 
sitt synsätt till att en upplösning skulle "i hög grad verka men-
ligt på den kyrkliga och religiösa samhörigheten". 

Lapprästerna i Hotagens och Frostvikens lappförsamlingar, 
Gustaf Johansson och Johan Söderholm, tillstyrkte däremot. Det 
är inte precis tilltalande, att "rasen giver anledning till särskild 
församlingsbildning", anför Gustaf Johansson. Men han utgår 
ifrån att de s.k. lappmässorna ska bestå, för de "äro präglade av 



en säregen innerlig stämning". Johan Söderholm anser, att för-
ändringen "kommer att innebära en icke föraktlig förbättring av 
lapparnas medborgerliga ställning". Deras församlingsmedve-
tande måste hållas uppe genom starkare krafter än medvetandet 
om att utgöra en särskild lappförsamling. Även han förutsätter 
att lappmässorna ska bestå och att det ekonomiska ansvaret för 
lappkapellen och kyrkogårdarna vid dem i fortsättningen inte 
ska skjutas över på de "svenska" församlingarna, utan att det 
ska finnas möjligheter att få bistånd från jämtländska renbetes-
fjällens skogsfond och "Lappmarks ecklesiastikverk". 

Lappförsamlingarna har i det här sammanhanget också hållit 
kyrkostämma, och det var i så fall på tiden. Jag har inte tidigare 
stött på kyrkostämma i en lappförsamling, utan pastor lappo-
num synes alltifrån begynnelsen ha varit allenarådande där. 

Tännäs lappförsamling höll kyrkostämma i Ljusnedals kyrka 
den 24 juni 1940. Ett femtiotal samer deltog (eftersom det samti-
digt var lappmässa). I protokollet har antecknats, att Jon Jonas-
son Fjällgren, Jonas Middagsfjäll och Nils Rutfjäll talat för att 
lappförsamlingarna borde bestå, därför att man ville behålla 
lappmässorna. "För på dom får vi träffas och samråda i gemen-
samma frågor". 

Med Undersåkers lappförsamling hölls stämma i Vallbo den 
11 augusti samma år med 20 samer närvarande. Den stämman 
leddes av Nils Westin, vid tillfället t.f. pastor lapponum. "Om 
lappförsamlingarna består, blir också lappmässorna kvar, och 
dom vill vi inte mista", uttalade både Anders Danielsson och 
Lorenz Persson. Stämmorna i Ljusnedal och Vallbo motsatte sig 
således en upplösning. 

I Hotagens lappförsamling hölls kyrkostämma i Jänsmässhol-
men den 7 juli 1940. 20 samer deltog. Jonas Nilsson framhöll, 
enligt protokollet, att det för samerna i Jänsmässholmen spelade 
mindre roll, om lappförsamlingarna upplöstes. Samerna hörde 
ju kommunalt till Offerdal. Olof Jonasson tyckte, att det var bra 
om kyrkoskrivningen överensstämde med mantalsskrivningen. 



Därför borde lappförsamlingarna upphöra. Samma mening 
hyste nomadläraren Nils Mårtensson, dock med förbehåll att 
lappmässorna bibehölls. Kammarkollegiets förslag om upplös-
ning av lappförsamlingarna tillstyrktes alltså. 

Frostvikssamernas kyrkostämma hölls i Ankarede den 15 
sept. 1940. 21 samer var närvarande. Jonas Åhrén tycks ha varit 
den som haft den mest bestämda uppfattningen. Han betonade, 
att den här frågan lika lite som varje annan fick isoleras och 
göras snävare än den var utan borde ses i större sammanhang. 
Han tyckte det tydligt framgick, att det närmast var en folkbok-
föringsangelägenhet, som medförde förbättringar för samerna. 
Den skiljemur som "rasgränsen" ofta innebar skulle alltmer 
kunna utplånas. Samerna skulle få bättre medborgerliga villkor, 
tas ur den isolering och bristande tilltro till sig själva som de ofta 
levde i, och i stället bli delaktiga och ansvarsmedvetna i fråga 
om samhällsförhållandena, bli dugliga och framåtsträvande sa-
mer till mera allmän nytta än hittills, inte bara för sitt eget folk. 

Pastoratskyrkostämmorna i Frostviken, Tännäs och Hede till-
styrkte kammarkollegiets förslag, medan Undersåker avstyrkte 
med hänvisning till vad Gunnar Arbman tidigare anfört i sitt 
eget yttrande. Av berörda präster i övrigt avstyrkte kyrkoher-
darna i Kall, Oviken och Hallen (Gösta Ullberg, E.A. Rydström 
och Oscar Strömqvist), medan kyrkoherdarna i Offerdal och 
Idre (C.A. Åkerstedt och Karl W. Kjellgren) samt komministrar-
na i Rönnöfors och Storsjö tillstyrkte. 

Gösta Ullberg ansåg lappbefolkningen utgöra en "i kulturellt 
och socialt avseende inom sina rasgränser sluten befolkningsen-
het" och en upplösning av lapp församlingarna skulle "bidraga 
till en icke önskad nivellering av den specifikt lapska kulturen". 
För E. A. Rydström skulle fördelarna inte uppväga nackdelarna 
i fråga om "lapparnas andliga omvårdnad". Oscar Strömqvist 
uppgav, att samer i Undersåkers lappförsamling, som i borger-
ligt avseende tillhörde Hallen och Oviken, i regel anlitade präs-
ten i Hallen för olika kyrkliga förrättningar. Men inom lappför-



samlingen kände de likväl "en levande gemenskap med varand-
ra och sin präst", något som betydde mycket för deras trivsel och 
gudstjänstliv. 

Komministern i Rönnöfors, Elov Boman, uppgav att man i 
Offerdal sedan åtskilliga år tillbaka ansvarat för samernas kon-
firmationsundervisning och begravt deras döda på kyrkogår-
den i Rönnöfors. De vänder sig ofta till pastorsexpeditionen här, 
uppgav han, för att få upplysningar och råd i olika angelägen-
heter, liksom de också någon gång felaktigt begär olika betyg 
härifrån. Det torde vara lättare för dem att komma i kontakt med 
prästerskapet här än med lappförsamlingens pastor (i Hotagen). 
Den föreslagna förändringen var därför att föredra. 

Domkapitlet säger sig i sitt yttrande den 28 dec. 1940 ha full 
förståelse för att man på vissa håll av historiska skäl velat behål-
la lappförsamlingarna, men tillstyrkte likväl kammarkollegiets 
förslag. En ledamot reserverade sig dock, undersåkersfödde 
kontraktsprosten i Revsund Rickard Åström. Han tyckte en 
upplösning vore "ur själavårdssynpunkt betänklig", och ansåg 
att det inte fanns något önskemål om att "lappbefolkningen 
blandas med och alltmer uppgår i den svenska befolkningen". 
Varje sådan åtgärd som "försvagade lappens stamhörighet och 
raskänsla och främjade hans övergivande av sin fäderneärvda 
näring" borde undvikas. I stället borde åtgärder i motsatt rikt-
ning eftersträvas, "oavsett vad en eller annan av lapparna själva 
kan önska". 

Länsstyrelsen i Östersund tillstyrkte en upplösning men hem-
ställde samtidigt om åtgärder så att man kunde bibehålla sa-
mernas särskilda kyrkohögtider, dvs. lappmässorna. I fråga om 
underhåll av lappkapellen och begravningsplatserna ansåg 
länsstyrelsen det nödvändigt, att staten som hittills bidrog eko-
nomiskt till detta. Kammarkollegiet, som yttrade sig på nytt till 
Kung. Maj:t den 31 maj 1941, anslöt sig till länsstyrelsens upp-
fattning på dessa två punkter. 

Vissa intressanta uppgifter lämnar ett tidigare material som 



Ecklesiastikdepartementet infordrade från berörda häradsskri-
vare och landsfiskaler i Jämtland 1936. Departementet ville t.ex. 
veta i vilken mån samer deltagit i kyrko- och kommunalstäm-
mor. 

Lapparna torde inte vid något tillfälle ha använt rätten att 
delta i kommunalstämmor, rapporterade landsfiskalen i Frost-
viken, och samma uppgift lämnades från Kall och Oviken. Hu-
ruvida de deltagit eller ej kunde landsfiskalen i Offerdal inte ge 
något besked om, och inte heller landsfiskalen i Undersåker. 
Dessa summariska besked belyser tydligt den isolering för sa-
mernas del från samhällsfrågor i övrigt, som t.ex. frostvikssa-
men Jonas Ahrén påtalade och ville ändra på. 

Det fanns också en ekonomisk sida i fråga om lappförsam-
lingarna. En upplösning skulle medföra en mindre löneförsäm-
ring för pastores lapponum i åtminstone Hotagens, Unders-
åkers och Tännäs lappförsamlingar. Lapprästerna där fick 
nämligen vissa tilläggsbelopp för samebefolkningen utöver 
prästens "eget befolkningsunderlag". Det här redovisar stifts-
sekreteraren C.O. Wallgren i Härnösand i skrivelse till Ecklesia-
stikdepartementet den 15 juli 1936. 

Lappförsamlingarna i Jämtlands län upplöstes fr.o.m. den 1 
jan. 1942. För Kungl. Maj:ts beslut svarade Gösta Bagge, höger-
partiets ledare 1935-44 och ecklesiastikminister i krigsårens 
samlingsregering fram till 1944. 



LARS-GUNNAR LARSSON 

"Finnarnes och lapparnes forna 
och nuvarande utbredning 
inom Sverge, deras etnografi 
och sociala förhållanden" -
hundra år efteråt 

Den 28 april 18941 höll Karl Bernhard Wiklund sin första före-
läsning i finsk-ugriska språk vid Uppsala universitet. Föreläs-
ningen var den första i en serie om åtta som ägnades temat 
"Finnarnes och lapparnes forna och nuvarande utbredning 
inom Sverge, deras etnografi och sociala förhållanden". I och 
med den föreläsningen inleddes den verksamhet som ledde 
fram till den finsk-ugriska institution som finns idag - och som 
förhoppningsvis kommer att finnas kvar om ytterligare hundra 
år. Wiklunds föreläsning rönte stort intresse: drygt 40 åhörare, 
bland dem Adolf Noreen, den berömde professorn i nordiska 
språk som själv varit Wiklunds lärare och en av de drivande 
krafterna bakom förslaget att börja undervisning i Sveriges 
finsk-ugriska språk.2 På hösten kom Wiklunds reguljära under-
visning i gång, först i finska och året därpå i samiska, men då 
hade deltagarantalet sjunkit till mycket beskedligare siffror; det 
kom att ligga runt fem under åtskilliga decennier framöver. 

Ett utkast till Wiklunds manuskript till föreläsningsserien 
finns bevarat,3 liksom statistik och skrivet material angående 
undervisningen. På sina ställen är manuskriptet tämligen rap-
sodiskt och består mest av stolpar. Det gäller inte minst de av-



snitt som berör samiska förhållanden. Uppenbarligen kände 
den unge licentiaten4 sig så säker på samiska frågor att han inte 
behövde detaljerade anteckningar. Den första fråga Wiklund tog 
upp i sin serie var huruvida de tornedalsfinska namnen bredde 
ut sig på bekostnad av svenska namn. Han ifrågasatte också -
förhållandevis djärvt med tanke på omständigheterna - riktig-
heten i en försvenskning av svenska Tornedalen.5 Som ett för 
alla inblandade eftersträvansvärt mål framställde han dock att 
alla svenska medborgare borde kunna svenska, men därmed 
var inte sagt att de måste bli enspråkiga. Därefter följde en pre-
sentation av den finsk-ugriska språkgruppen, en presentation 
av finskan i Sverige - dvs. i Tornedalen och Värmland - , en 
diskussion om kväner, hälsingar och birkarlar, innan serien av-
slutades med en uppenbarligen utförlig genomgång av samer-
nas språk och etnografi. Wiklund ägnade stor uppmärksamhet 
åt frågan om det samiska utbredningsområdets sydgräns och 
han gjorde en grundlig genomgång och analys av uppgifter i 
skrivna källor, framför allt de norröna (dvs. de fornnordiska). 

Med utgångspunkt från den ovannämnda titeln för Wiklunds 
föreläsningsserie - "Finnarnes och lapparnes forna och nuva-
rande utbredning inom Sverge, deras etnografi och sociala för-
hållanden" - kommer jag här att diskutera några frågor som 
belyser skillnader mellan Wiklunds tid och vår i fråga om svens-
ka samhällsförhållanden och i fråga om "Stånd der Forschung". 
Jag väljer ganska självsvåldigt några sådana frågor som ryms 
under föreläsningsseriens rubrik och som intresserar mig. 

"Finnarnes forna och nuvarande utbredning inom 
Sverge" 

På bilder av Uppsala för hundra år sedan ser man en liten stad, 
dominerad av domkyrka och universitet. Mycket av det som nu 
är stadsbebyggelse var då rena landsbygden. Berthåga, den lilla 



by inom Uppsala, där Wiklunds nuvarande efterträdare (= arti-
kelförfattaren) är bosatt, utgjordes på Wiklunds tid av tre bond-
gårdar. Cirka 80% av Sveriges befolkning bodde på landet6 och 
urbaniseringen hade knappt börjat. Bland de svenska medbor-
garna på landet fanns levande värmlandsfinnar, som Wiklund 
själv besökte 1894.7 Finskan i Ångermanland, Medelpad, Orsa 
finnmark, Tiveden och andra finnbygder i vårt land hade där-
emot, efter vad man ansåg, dött ut redan tidigare under 1800-ta-
let.8 Tornedalsfinskan, som än idag är ett levande språk, skiljer 
sig naturligtvis från finskan i finnskogarna längre söderut ge-
nom att Tornedalens finskspråkiga område inte är resultatet av 
någon finsk inflyttning utan av att den riksgräns som drogs 1809 
inte sammanföll med språkgränsen.9 Det måste emellertid un-
derstrykas med all kraft att inte heller finnarna i Värmland eller 
Ångermanland, t.ex. i Villola och Tappäla i trakten av Viksjö, är 
några invandrare i egentlig mening. Det rör sig om migration 
inom landet Sverige, i princip föga märkvärdigare än att en norr-
bottning flyttar till Skåne.10 Att migration från den finska till den 
svenska rikshalvan inte kan ha varit något så egenartat och 
ovanligt framgår väl också av att finnbygderna i Sverige var så 
pass många. 

I de flesta finnbygder hade således finskan varit ett levande 
språk ända fram mot Wiklunds tid - idag lever inte finskan ens 
i Värmland. Fortfarande kan man möta enstaka personer som 
erinrar sig finska barnramsor som deras mormor läste för dem 
då de var små, men de förstår knappast själva vad ramsornas 
ord betyder. Detta kan inte kallas för egentliga språkkunskaper, 
finskan är död även i Värmland - ett kategoriskt påstående som 
jag strax skall modifiera. 

Vad dog egentligen värmlandsfinskan av? Led den sotdöden 
eller bragtes den om livet? Det har sannerligen inte saknats 
åtgärder i Sverige för att försvenska de finska och samiska mi-
noriteterna, men en faktor av avsevärt större betydelse utgörs 
nog av urbaniseringen.11 Försvenskningsåtgärder kan ju dess-



bättre bemötas med lögner; man kan förneka sina kunskaper i 
det myndigheterna misshagliga språket - så länge man har kon-
takt med en myndighetsperson, en metod som praktiserats med 
framgång, t.ex. i det sydsamiska fallet.12 Annorlunda förhåller 
det sig med urbaniseringens följder. Min lärare i ryska, Sigge 
Lindqvist, sade en gång apropå det sovjetiska sättet att hantera 
besvärliga minoriteter: "Tar man en litauisk nationalist och pla-
cerar honom i Kazachstan, ja, då är han tämligen hjälplös, det 
måste jag säga." På likartat sätt var det väl flykten från den 
nordvärmländska landsbygdens finska miljö till städernas 
svenskspråkiga enhetlighet som ledde till att finskan dog ut. 
Som en illustration till att värmlandsfinskan dött ut står gården 
på Riitamäki (Ritaberg) öde. De sista brukarna var två ogifta 
syskon och efter dem - i mitten av 60-talet13 - fanns ingen kvar 
i trakten som ville överta ett litet finntorp långt uppe i skogen 
mot gränsen till Norge. Det var mer lönande att söka sig till 
industrin och flytta t.ex. till Karlskoga för att arbeta på Bofors. 
På den tiden dominerades alla Sveriges arbetsplatser och städer 
fullständigt av svenska språket. En bekant till mig som kommit 
som finskt krigsbarn till Sverige bosatte sig på 50-talet i Stock-
holm och fick rum med kokskåp och egen ingång hos en hyres-
tant, som emellertid framhöll för henne att "det nog vore bäst att 
det inte stod Nieminen på dörren". Vid denna tid, i ett sådant 
andligt klimat och i urbaniseringens omvälvningar, dog värm-
landsfinskan. 

Vad som hänt sedan dess är att sökandet efter rötterna och 
intresset för den egna bygden väckt ett livligt intresse för finn-
bygderna i Sverige. Gården i Riitamäki (Ritaberg) är pietetsfullt 
underhållen och sköts omsorgsfullt. 

I bl.a. Medelpad ordnas kurser om landskapets finska histo-
ria. I Orsa finnmark kräver befolkningen finska namn på kartor 
och vägskyltar. Det är att märka att det finska inslaget då blivit 
en symbol för bygden, det är inte längre en kamp för det egna 
språket, för det har de finsktalandes ättlingar förlorat för länge 



Fig. 1. Karl Bernhard Wiklund som etablerad forskare. Porträtt i samband 
med 50-årsdagen 1918. 



sedan. Det rör sig inte om en kamp för den egna nationaliteten 
utan snarare om samma intresse för närmiljön, som kan ta sitt 
uttryck i släktforskning, småskaligt biodynamiskt jordbruk, 
hembygdsforskning osv., alltsammans intressen med det väl-
lovliga syftet att tjäna som motvikt till stordriftens anonymitet i 
en internationaliserad värld. 

Ett sådant hembygdsintresse kan emellertid medföra en del 
problem. Hur skall man exempelvis ställa sig till önskemålen 
om finska namn på kartor över t.ex. Värmlands finnskogar? Är 
inte det ett rättmätigt krav som endast motarbetas av vrånga 
byråkraters illvilja eller rent av storsvenskhet? Eftersom jag ofta 
diskuterat dessa frågor med en byråkrat i min egen närmiljö vill 
jag visa ett par svårigheter. Om man går med på att sätta ut 
finska namn på kartan - hur skall de då stavas? Enligt stan-
dardfinskans normer, svarade K. B. Wiklund på sin tid - men när 
han kom ned till Värmland förfor han på annat sätt.14 Det stora 
problemet består i att dessa ortnamn aldrig haft sin hemort i det 
finska standardspråket utan enbart i värmlandsfinnarnas savo-
laxiska dialekt.15 Samtidigt som det är naturligt att savolaxiska 
ortnamn runt Kuopio och S:t Michel anpassas till det omgivande 
språkets standardfinska norm, blir situationen annorlunda i 
trakterna runt Nyskoga i Värmland, där ortnamnen ensamma 
utgör det levande finska språket. Där lever nämligen ännu idag 
de finska ortnamnen i sin traditionella dialektala form inom en 
domän. Under älgjakten används de finska namnen ute i sko-
gen.16 Det rör sig om ett rikt namnförråd som uppenbarligen är 
nedärvt och just dessa namn i just denna form utgör idag den 
enda autentiska värmlandsfinskan. Hur skall de då skrivas? 
Den standardfinska ortografin borta i Helsingfors förefaller av-
lägsen. En svenskpåverkad stavning av finska dialektala former 
är heller ingen god lösning. Frågan är som synes långt ifrån 
okomplicerad. 

Sedan Wiklunds dagar har alltså Sveriges finsktalande urba-
niserats liksom också resten av landets befolkning. På 1960- och 



Fig. 2. Torpet i Riitamäki (Ritaberg) efter ett nutida vykort. 

70-talet hämtades en stor grupp finnar till Sveriges industristä-
der. Göteborg blev ett finskt centrum genom stadens stora in-
dustrier, bl.a. SKF och Volvo, men Volvo fanns också på andra 
håll i landet och varhelst det företaget fanns, fanns också finska 
invandrare: Eskilstuna, Köping, Olofström, Skövde etc. Finnen 
i Sverige var inte längre rural utan urban, han representerade 
inte en gammal allmogekultur utan det moderna industrisam-
hället. Här föreligger en skillnad mot förhållandena på 
Wiklunds tid - med det är inte något alldeles nytt. Redan under 
medeltiden fanns det gott om finnar i den svenska rikshalvan 
och dessa var i inte ringa utsträckning knutna till städerna.17 

Finnar har beräknats utgöra "troligen mer än 10%" av Stock-
holms befolkning i början av 1500-talet och t.ex. Arboga var ett 
finskt centrum.18 Andelen finnar tycks således ha varit hög i 



några städer under medeltiden, långt före de östfinska svedje-
brukarnas migration till skogsbygder i den svenska rikshalvan. 

Finnar och lappar som främmande inslag i Sverige 

Det var inte endast "finnarne" utan även "lapparne" som 
Wiklund tog upp i sin föreläsningsserie för hundra år sedan. 
Orsaken till att universitetet valde att satsa resurser på Wiklund 
var just det förhållandet att två inhemska språk inte ägnades 
någon forskning eller undervisning vid något av landets univer-
sitet.19 I samhället behövdes kunskap om de medborgare som 
hade annat modersmål än svenska och om deras förhållanden, 
och staten behövde också en sakkunnig som kunde ge råd om 
hur dessa undersåtar skulle behandlas.20 För att förstå både 
personen Wiklund och hans roll i stort måste man minnas två 
saker, dels att han var född på 1800-talet, dels att det uppenbar-
ligen skedde en förändring i Sveriges andliga klimat efter freden 
1809. Intill dess hade Sverige långliga tider varit en stormakt -
om än med landamären av varierande utsträckning. Hela tiden 
hyste emellertid riket flera nationaliteter. Det fanns perioder då 
svenska undersåtar talade tyska, estniska, finska, liviska, lettis-
ka, ryska, votiska osv. Genom Skånes erövring blev dansktalan-
de bönder svenska undersåtar och ansågs behöva svensktalan-
de präster, något som gav upphov till Lunds universitet. Sverige 
var mångspråkigt på 1600-talet och finnarna utgjorde då sedan 
många sekler ena hälften av den svenska nationen, även om 
periodvis en del östfinnar och karelare hamnade på den ryska 
sidan av östgränsen. På sina håll ute i landet förekom finsk-
språkiga gudstjänster under större delen av 1600-talet och åt-
minstone under början av 1700-talet, varvid präster som utbil-
dats vid universitetet i Åbo kunde få bruk för sina kunskaper i 
finska 2 1 Under en tid fanns även tvåspråkiga sedlar, försedda 
med den finska texten kova raha. Härav kommer det svenska 



lånordet kovan, det som Kolingen hade i växlande, men alltid 
otillräcklig mängd.22 Fredsslutet 1809 ändrade i ett slag detta 
förhållande. Av den finska rikshalvan blev endast den nordväst-
ligaste delen kvar på den svenska sidan av gränsen. I språket 
syns fortfarande spåren av en äldre ordning. Ett av våra östligas-
te landskap heter Västerbotten och ett av Finlands västligaste 
heter Österbotten; havet i väst kallas av finnarna Itämeri 'Öster-
havet' medan esterna har bättre ordning på kompassen med sitt 
Läänemeri 'Västerhavet'. I ett tillstånd av närmast chock slöt sig 
tydligen Sverige inom ett svenskhetens skal. Omsorgen om fos-
terlandet och modersmålet, kanske i kombination med oron i 
Europa runt 1848,23 ledde uppenbarligen fram till en uppfatt-
ning om Sverige som ett enspråkigt svenskt land, en vanföre-
ställning som Sveriges båda inhemska minoriteter sedan fått 
lida under i ca 150 år. Även en så insiktsfull chef för Invandrar-
verket som Kjell Öberg utropade i en debattartikel runt 1970 att 
"Sverige blir aldrig mer enspråkigt!" Men när var Sverige egent-
ligen enspråkigt? När fanns här inga samer, inga finnar, inga 
zigenare, inga valloner, inga tyskar, inga judar? Sverige har varit 
enspråkigt endast i svenskarnas föreställningsvärld och det är 
denna föreställning, grundad under 1800-talet, som först idag 
börjar släppa sitt grepp om svenskarna. Debatter om hemspråks-
undervisningens nytta, rasistiska slagord som "Bevara Sverige 
svenskt!" och andra fenomen ändrar inte sakförhållandet: Sve-
rige har aldrig varit svenskt i betydelsen enspråkigt svenskt. 

"Lapparnes forna utbredning och sociala 
förhållanden" 

En del av de frågeställningar som var centrala på Wiklunds tid 
tilldrar sig idag ett mycket mindre intresse eller studeras utifrån 
helt andra förutsättningar. Ett av dessa områden är frågor om 
olika folks ursprung och forna utbredning. För Wiklund var 



Stammbaum-modellen ett redskap att söka sig bakåt i de finsk-
ugriska språkens historia och hans intresse för "primitiva" 
språkstadier och språkutveckling har en tydligt darwinistisk 
prägel, vilket är lika naturligt som lätt att styrka t.ex. i Wiklunds 
brevväxling.24 Den språkutveckling som språkhistorien visar 
uppfattades på Wiklunds tid som synonym med talarnas andli-
ga utveckling under samma förhistoriska tid. Bakom frågeställ-
ningar som "finnarnes och lapparnes forna och nuvarande ut-
bredning" ligger försök att besvara frågan, varifrån dessa folk 
ursprungligen kommit. 

Idag är synsättet annorlunda. Den, som idag vill studera "pri-
mitiva" stadier i det mänskliga språkets utveckling, vänder sig 
inte till den jämförande uralistikens rekonstruktioner utan till 
tidiga skeden i barnets språkliga utveckling. Mikko Korhonens 
klassiska studie om den komparativa metodens räckvidd23 lär 
oss att ett rikare rekonstruerat språksystem som ligger närmare 
oss i tiden än en äldre och enklare rekonstruerad struktur inte 
behöver tas som tecken på det mänskliga språkets successiva 
utveckling och förfining. Vi har nått en större realism i fråga om 
vad den historiska språkforskningen förmår utföra. Olika ställ-
ningstaganden i dessa frågor vittnar om forskarens optimism 
eller skepsis, för att citera en annan klassisk artikel 2 6 Tidsav-
ståndet mellan forskaren och det språkstadium han rekonstrue-
rar är en ofrånkomlig svårighet som man måste vara medveten 
om när man drar sina slutsatser. Om jag står i ett mörkt möbel-
magasin med en ficklampa i handen syns fler möbler tydligt i 
ljusstrålen nära mig. Om jag däremot i magasinets avlägsnaste 
hörn endast förmår skönja ett bord men inga stolar, så kan jag 
därav inte dra slutsatsen att hörnet befolkas av så primitiva 
människor att de endast uppfunnit bordet men inte stolen. Även 
om den komparativa metoden når långt i sina rekonstruktio-
ner,27 består tidsavståndet mellan forskaren idag och ur-uraliern 
på stenåldern. Huruvida ururalierns språk var "primitivt" i be-
tydelsen enklare till sin struktur vet vi inte och kan heller aldrig 



få veta. Däremot vet vi att våra metoder inte förmår rekon-
struera hela den ururaliska språkstrukturen. 

När Wiklund talade om folkens sociala förhållanden, gav han 
en beskrivning av finnarnas och samernas levnadsbetingelser i 
Sverige för hundra år sedan.28 Idag skulle en sådan studie knap-
past visa några sådana radikala skillnader mellan å ena sidan 
svensktalande och å andra sidan samisk- och finsktalande i vårt 
land som på Wiklunds tid, då finnarna huvudsakligen var bön-
der bosatta i landets periferi och en stor del av samerna var 
nomader. I stället uppmärksammas idag språksociologiska för-
hållanden och betingelserna för tvåspråkighet. Då jag fäst upp-
märksamhet vid en grupp som sockenlapparna29 har det visser-
ligen skett i syfte att diskutera samernas utbredning och sociala 
förhållanden. Ändå är nog mitt synsätt annorlunda än Wiklunds 
för hundra år sedan. 

Folkslagsbeteckningar 

Det var Sveriges finnar och samer Wiklund behandlade i sin 
första föreläsning och det var dessa båda folks språk som blev 
professurens centrala områden från 1931: "finsk-ugriska språk, 
särskilt lapska och finska".30 Här vill jag dröja vid en förändring 
som ägt rum sedan Wiklunds tid men som endast är partiellt 
genomförd i vårt ämne och som det väl nu är dags att genomföra 
över hela linjen. Man har diskuterat fram och tillbaka om rätta 
benämningen: heter det lapska eller samiska? Skall det vara 
samernas egenbeteckning eller den i svenskan hävdvunna be-
teckningen, förhoppningsvis då renad från negativa konnota-
tioner? Sven Söderström31 har argumenterat för ett bibehållan-
de av beteckningen lapsk, lapp etc. främst kanske av det skälet att 
en språklig förändring inte ändrar de föreställningar om folket 
i fråga som ligger till grund för negativa konnotationer. Det 
finns emellertid starkare skäl som talar för beteckningarna sa-



miska och samer. Först och främst är dessa beteckningar entydi-
ga. Om svenskarna talar om lappar, norrmännen om finner och 
ryssarna om saamskij narod får vi en terminologisk villervalla.32 

Detta gör att man bör följa det ryska exemplet. Men - och detta 
är viktigt - har vi sagt A måste vi säga B, eller med andra ord: 
med beteckningen samer följer folkslagsbeteckningarna chanter, 
enetser, komer, manser, marier, nenetser, nganasaner, selkuper och 
udmurter. Det är inte endast (de flesta) samer som uppfattar lapp 
som ett nedsättande ord, samma förhållande råder mutatis mu-
tandis t.ex. vad beträffar mariernas syn på ordet tjeremiss. Nu 
förefaller ett byte av beteckningar vara på gång. För egen del har 
jag varit med om detta byte i Nationalencyklopedin, men man 
kan också se hur alltfler fenno-ugrister numera börjat använda 
de uraliska folkens egenbeteckningar.33 Det enda problem som 
återstår berör så vitt jag ser främst svenska och tyska, där adjek-
tivbildningar för komer får olyckliga homografer34 och där man 
därför bör använda beteckningen komi-språket och omskrivning-
ar, som komernas kultur i stället för *komisk kultur. Efter fenno-
ugristikens första sekel i Sverige, kan det vara dags att införa 
dessa entydiga folkslagsbeteckningar. Vem saknar för resten 
votjakerna och votjakiskan, beteckningar som många tentander 
endast alltför lätt förväxlat med votiska och voguliska? Till saken 
hör även att antropologer och etnologer redan genomfört denna 
terminologiska förändring. 

Detta byte av beteckningar bör göras också av den anledning-
en att den 1982 ändrade benämningen på professuren - "finsk-
ugriska språk" - vidgar institutionens ansvarsområde och det i 
en tid, då vi kan ha och har direkta kontakter med sådana finsk-
ugriska språk som Wiklund endast kände genom sådant upp-
tecknat material, som bl.a. hans vänner Heikki Paasonen och 
Yrjö Wichmann samlat i tsartidens Ryssland. De senaste årens 
utveckling i Ryssland i kombination med Estlands och Ungerns 
politiska frigörelse har gjort vårt ämne och vår kompetens 
mycket mer efterfrågade än på Wiklunds tid. Detta framgår 



även vid en jämförelse av studerandesiffrorna för hundra år 
sedan och nu. Våra studenter är idag fler än den handfull som 
för ett sekel sedan bedrev studier för landets ende lärare i finsk-
ugriska språk och institutionerna på området är flera.35 Finsk-
ugriska institutionens ökade ansvarsområde innebär en utveck-
ling rakt motsatt den på Wiklunds tid. Wiklund kunde 
koncentrera sig på de inhemska finsk-ugriska språken i Sverige 
och kanske framför allt på samiska. Hans särskilda område var 
som bekant det han själv kallade lappologi, dvs. alla aspekter av 
den samiska kulturen, andlig och materiell kultur i lika grad. 
Under Collinder gavs - uppenbarligen under visst motstånd 
från Wiklund - professuren i "Finsk-ugriska språk, särskilt laps-
ka och finska" en rent språklig prägel. För denna inskränkning 
anförde Collinder flera argument36 och man måste idag vara 
tacksam för denna begränsning av ansvarsområdet. I vår tid 
skulle det, inte minst med tanke på de ökande kontakterna med 
de finsk-ugriska folken i Ryssland, vara en ren omöjlighet att 
inom ramen för en språkvetenskaplig institution med en enda 
professur kunna bedriva en finsk-ugrisk forskning som även 
omfattade dessa folks materiella kultur. Långt mer realistiskt ter 
sig ett byte av beteckning för professuren och institutionen till 
"uraliska språk". Under 1900-talet har teorin om de finsk-ugris-
ka och samojediska språkens släktskap blivit helt accepterad 
och de samojediska språken spelar numera en mycket viktig roll 
i vår vetenskap.37 Eftersom ingen samojedologisk forskning38 

bedrivs i Uppsala bör dock ett namnbyte skjutas på framtiden. 

Hundra år efteråt 

Trots allt står förvånansvärt mycket kvar sedan Wiklunds dagar. 
Språkvetenskapen åldras ju i en helt annan takt än de rastlösa 
tekniska och naturvetenskapliga disciplinerna. Många av Karl 
Bernhard Wiklunds arbeten har behållit sin betydelse och är lika 



läsvärda idag som för hundra år sedan. Flera frågor, som hänger 
samman med finska och samiska minoriteter i Sverige, är aktu-
ella än idag, vilket kan vara en källa till både glädje och besvi-
kelse. An idag framförs t.ex. påståenden att minoritetsspråkens 
ortnamn breder ut sig på de svenska namnens bekostnad. I nya-
re forskning om samernas tidigare utbredning i södra Norrlands 
inland spelar de gamla norröna källorna samma viktiga roll idag 
som på Wiklunds tid.39 Härigenom har betydelsen av Wiklunds 
arbete, inte bara som grundare av den moderna fenno-u gris ti-
ken i Sverige utan även rent konkret genom hans skrifter, bestått 
genom hundra år. Huruvida hans arbete skall tåla ytterligare ett 
sekels lagring - och om vårt eget arbete tål ens ett sekels - får 
andra bedöma. Ett är säkert, forskning om finska och samiska, 
liksom även om deras släktspråk, behövs i Sverige så länge des-
sa båda språk talas i vårt land. 

Noter 

1 Texten bygger på en föreläsning som hölls på finsk-ugriska institutio-
nen i Uppsala den 28 april 1994. Föreläsningstexten har här bearbetats 
något och försetts med litteraturhänvisningar och kommentarer. 

2 Acta universitatis upsaliensis. Skrifter rörande Uppsala universitet. B. 
Inbjudningar. 4. Uppsala 1962, s. 5. Denna skrift, som är inbjudan till 
Bo Wickmans professorsinstallation, innehåller en kort beskrivning av 
professurens tillkomsthistoria. Institutionens utveckling beskrivs ut-
förligare i L.-G. Larsson: Svensk uralistik 1894-1994.1: Finsk-ugriska 
institutionen i Uppsala 1894-1994. (Ursus 2.) Finsk-ugriska institutio-
nen, Uppsala universitet, Uppsala 1996. 

3 Föreläsningsmanuset i Uppsala universitetsbibliotek (UUB) har sig-
num K.B. Wiklund 48:Da7. Wiklunds-samlingen innehåller många 
upplysningar om undervisningen, se t.ex. H. Rydving: Tre av 
Wiklunds elever. I: Finsk-ugriska institutionen i Uppsala 1894-1994, se 
föregående not. 

4 Noga räknat var Wiklund vid denna tid inte ens licentiat: även om han 
klarat första delen av denna examen (3 betyg i finsk-ugriska språk och 



1,5 i slaviska språk) redan i slutet av 1893, fick han ut sin licentiatexa-
men (som då innehöll även 1,5 betyg i nordiska språk) först den 15/9 
1894. Eftersom han inte heller hade någon grundexamen, kan man 
fråga sig hur föreläsaren i april 1894 titulerades. 

5 Wiklunds åsikter i artikeln Nationaliteterna i Norrland (Nordisk tid-
skrift 1895, s. 369-386) avviker i viss mån från dem han enligt manu-
skriptet framförde i föreläsningarna och han framstår där t.ex. i fråga 
om lämpligt renantal för samerna mer som en statens tjänare och i sin 
allmänna inställning som en darwinist (särskilt s. 385 f.; jfr L.-G. Lars-
son: Karl Bernhard Wiklund. I: Finsk-ugriska institutionen i Uppsala 
1894-1994, s. 49f.). 

6 Eli F. Heckscher: Svenskt arbete och liv. Stockholm 1942, s. 365. 

7 Se härom Wiklunds livfulla skildring Ett besök i Värmlands finnsko-
gar. I: Svenska Turistföreningens årsskrift 1895, s. 45-64. 

8 Naturligtvis är det mestadels omöjligt att ange en exakt tidpunkt för 
när ett språk dör ut, jfr not 12 och 16. 

9 Jfr K. Tarkiainen: Finnarnas historia i Sverige. 1. Helsinki 1990, s. 11. 

10 "De finnar som kom till Stockholm var inflyttare, inte invandrare eller 
immigranter" (Sten Carlsson: Stockholm som finnarnas huvudstad. I: 
Mitt sa' finnen om Stockholm. Red. S. Huovinen. Kulturfonden för 
Sverige och Finland. Stockholm 1984, s. 14). Ett annat ordval finns hos 
t.ex. Mats Wahlberg (Ortnamnsförrådet i de svenska finnmarkerna. I: 
Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift 1991) som genomgående ta-
lar om "finsk invandring till Sverige" även med avseende på tiden före 
1809. En sådan syn på saken borde emellertid i konsekvensens namn 
inverka på ordvalet även i fråga om flyttningar i motsatt riktning: 
Michael Olsson Wexionius, adlad Gyldenstolpe, föddes i Pjätteryd, 
Kronobergs län, 1609 och utnämndes 1640 till professor vid det ny-
grundade universitetet i Åbo. Han dog i Åbo 1670 (SBL). Denne man 
måste därmed - i Wahlbergs värld - betecknas som en utvandrare. 

11 Enligt Wiklund a. a. s. 56 spelade emigrationen till USA en viktig roll i 
avfolkningen av finnskogarna. 

12 "[ . . . ] särskildt de yngre [värmlandsfinnarnal synas anse sitt finska 
ursprung som ett underklassmärke, som man ej är angelägen att visa, 
och man brukar därför ofta i främmandes närvaro visa finska språket 
samma förakt, som så länge kommit det till del från svenskt håll" (S. 
Lönborg: Finnmarkerna i mellersta Skandinavien. I: Ymer 1902, s. 488; 
min kursivering). Se vidare även L. Huss: Erste Hilfe fur eine bedrohté 
Sprache. I: Lapponica et Uralica. (Acta Universitatis Upsaliensis. Stu-



dia Uralica Ups. 26.) Uppsala 1996, s. 71-78. Ett likartat fall utgör också 
de försvenskade dopnamn som svensktalande präster gav åt finska 
och samiska barn, namnformer som sedan knappast använts i den 
vardagliga kommunikationen. Jag tackar Anki Mattisson för detta 
påpekande. Wiklund a. a. s. 57 f. förmedlar dock en något annan bild 
av kunskapen i finska i Värmland kring sekelskiftet. 

13 Beda och Herman Jonsson lämnade Riitamäki (Ritaberg) 1964. Jag 
tackar Allan Levin, Nyskoga, för vänlig hjälp med dessa uppgifter. 

14 A.-C. Mattisson: K.B. Wiklund als Ortsnamenforscher. I: Lapponica et 
Uralica, s. 369. 

15 Skillnaderna mellan savolaxiskt och värmlandsfinskt ordförråd för-
hindrade även värmlandsfinnarnas läs- och skrivförmåga (Wiklund a. 
a. s. 59). 

16 Detta är en viktig aspekt av samiska och finska lika väl som av svenska 
dialekter. Den har emellertid helt förbigått t.ex. Mats Wahlberg (ovan 
a. a. s. 66) som i stället uttryckligen säger: "De som bor kvar [i finnmar-
kernas stora skogsområdenl har inte heller så stor anledning att kom-
ma ihåg alla dessa namn på mossar, slogmarker, små bäckar etc., 
eftersom lokalerna numera saknar [sic!] betydelse, och man alltså säl-
lan har anledning att tala om dem." I själva verket förefaller just älgjak-
ten vara en stark domän för minoritetsspråk och svenska dialekter, 
framför allt sådana som kraftigt skiljer sig från standardspråket. Det 
gäller då sådana svenska skogsbygder, kanske framför allt norr om 
Mälardalen, där skolor och arbetsplatser stängs och befolkningen går 
man ur huse under älgjakten. I Margareta Källskogs doktorsavhand-
ling om Överkalix-målet nämner informanterna jaktlaget som en do-
män för dialekten (Attityd, interferens, genitivsyntax. Studier i nutida 
överkalixmål. Uppsala 1992, s. 49; här citeras avhandlingens efter-
tryckta upplaga), ett förhållande som Källskogs bror, Stig Johansson, 
med all kraft framhållit för mig (muntlig uppgift; 1990-06-06). Föga 
överraskande är naturligtvis att Elina Helander (Om trespråkighet. 
Umeå 1984, s. 198) framhåller renskogen som en mycket stark samisk-
språkig domän. Något annorlunda är förhållandet för Malungs- och 
Älvdalsmålens del där skillnaden i användning av målet t. ex. i cent-
ralorten och under älgjakt inte är lika markant som för överkalixmå-
lets del; dessa båda mål tycks stå starkare i alla vardagliga domäner 
(Sven O. Hultgren resp. Gunnar Nyström; muntliga uppgifter). 

17 R. Broberg: Finsk invandring till mellersta Sverige. (Svenska landsmål 
och svenskt folkliv. B 68.) Uppsala 1988, s.9. 

18 Carlsson a. a. s.14.; Broberg ibid.; Tarkiainen a. a. s. 32f. 



19 Detta framhöll även Wiklund i inledningen av sin föreläsningsserie 
(K.B. Wiklund 48:Da7. UUB). Se även i not 2 a. a. 1962. s. 5 ff. Se Larsson 
a. a. s. 14. Idag är dessvärre situationen ungefär likadan vid forsk-
ningsarkiven som den var vid universiteten för hundra år sedan. 
Vid dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkiven inom Språk- och folk-
minnesinstitutet (SOFI) finns inte en enda tjänst med finsk inriktning 
och den enda samiska arkivarietjänsten har länge varit obesatt. Trots 
att SOFI har ansvar för alla de tre inhemska språken i Sverige, är de 
facto två av dem satta på undantag. 

20 Wiklunds funktion som statens tjänsteman är uppenbar för var och en 
som närmare studerar hans verksamhet. Se vidare L.-G. Larsson: Karl 
Bernhard Wiklund. I: Finsk-ugriska institutionen i Uppsala 
1894-1994. 

21 Lönborg a. a. s. 477 ff. I Stockholm har finskspråkig församlingsverk-
samhet pågått åtminstone sedan 1500-talet (Tarkiainen a. a. s. 44). 

22 Tarkiainen a. a. s. 131. 

23 Senare - och framför allt vad gäller Tornedalen - tycks fennomanerna 
i Finland ha injagat skräck i svenskarna, se t.ex. Wiklund Nationalite-
terna i Norrland (se ovan not 5). 

24 Larsson a. a. s. 49 f. 

25 Oliko suomalais-ugrilainen kantakieli agglutinoiva? I: Virittäjä 78. 
Helsinki 1974. 

26 Bo Wickman: Die Verwandtschaft des Finnougrischen mit anderen 
Sprachen. I: Ural-Altaische Jahrbiicher. Wiesbaden 1969, s. 31. 

27 Se vidare bl.a. L.-G. Larsson: Some Remarks on the Hypothesis of an 
Uralo-Dravidian Genetic Linguistic Relationship. I: Fenno-ugrica 
suecana. 5. Uppsala 1982, s. 170,182; P. Hajdu: Die uralischen Sprachen 
und Literaturen. Budapest 1987, s. 304. 

28 Wiklunds föreläsningsmanus är dock på denna punkt inte så utförli-
ga, jfr ovan. 

29 Larsson: Gemeindelappen und Schweden. I: Finnisch-ugrische Spra-
chen zwischen dem germanischen und slavischen Sprachraum. 
Vorträge des Symposiums aus Anlafi des 25-jährigen Bestehens der 
Finnougristik an der Rijksuniversiteit Groningen 13.-15. November 
1991. Utgivare: L. Honti et al. Amsterdam 1992, s. 97-110. 

30 Denna benämning fick professuren alltså först 1931, då Wiklunds per-
sonliga tjänst omvandlades till en ordinarie lärostol. 

31 Svenska Landsmål 1984 s. 39. 



32 Just denna aspekt gör att Söderströms argument (ibid.) förlorar i kraft. 
Söderström menar att ordet same är "mer än umbärligt i vårt [sic!] 
språk". Eftersom samerna lever i fyra länder är det inte tillräckligt att 
beakta den språkliga terminologin för dem i endast ett av dessa fyra 
länder. 

33 Bruket varierar i olika länder och mellan olika generationer. Bland 
yngre fenno-ugrister i Finland t.ex. tycks ett terminologibyte i vissa 
fall, t.ex. rnari, redan vara genomfört. 

34 I tyskan även homofoner. 

35 Se vidare Larsson: Svenska uralistik. I: Finsk-ugriska institutionen i 
Uppsala 1894-1994. 

36 Collinder brev till Wiklund 28.12.1933. UUB: K.B. Wiklund 1. 

37 Till termerna finsk-ugrisk och uralisk se P. Hajdu a. a. s. 23 ,426 ff. 

38 Här bortser jag från sporadiska svenska forskningsinsatser inom sa-
mojedologin, bland vilka främst bör nämnas Bo Wickmans lysande 
studie Bemerkungen zur jurakischen Lautlehre. I: Finnisch-ugrische 
Forschungen 33. Helsinki 1958, s. 96-130. 

39 Se t.ex. I. Zachrisson: Siidliche Samen - Archäologie und schriftliche 
Quellen. I: Lapponica et Uralica. 
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Något om språk och dialekt 

Vilka kriterier skall man utgå ifrån då man försöker göra skill-
nad mellan ett språk och en dialekt? Frågeställningen är intres-
sant men komplicerad. Låt oss till att börja med se på ett finsk-
ugriskt språk, som talas av i stort sett 15 miljoner människor, 
nämligen ungerskan. Det är det enda europeiska språk, som 
tillhör den ugriska grenen av den finsk-ugriska språkstammen 
(Collinder 1970, s. 109) och det är omgivet, förutom av rumäns-
kan, av slaviska och germanska språk. Alla tre tillhör den indo-
europeiska språkfamiljen och avviker därför mycket från ung-
erskan (Uibopuu 1988, s. 22 ff., se även Kälmän 1975, s. 24 ff.). 
Dessutom skiljer de sig stort även inbördes och det finns tydliga 
språkgränser. Ungerskan är således ett språk, inte en dialekt. 
Uppgiften blir genast betydligt svårare då vi ser på andra språk. 

Vad skall vi då ha som utgångspunkt, då vi försöker avgöra 
vad en dialekt är? Låt oss ha som grundprincip att en dialekt är 
det, som man kan förstå med hjälp av sitt modersmål. Men då 
kan hävdas, att bl.a. de slaviska språken är så närbesläktade att 
t.ex. ryssar, serber, tjecker och slovaker förstår varandra. Samma 
är förhållandet vad beträffar de nordiska språken. Svenskar, 
danskar och norrmän förstår varandra utan alltför stora svårig-
heter. Mellan finskan och estniskan (ett östersjöfinskt språk) 



finns ett nära släktskap, vilket medför att finnar och ester kan 
förstå varandra osv. Det här innebär alltså att vi genast stöter på 
svårigheter om vi utgår från denna grundprincip. Som bekant 
kategoriseras ryska, tjeckiska, svenska, norska, finska, estniska 
osv. som språk, inte som dialekter. 

En annan grundval man kan bygga på om man vill skilja på 
ett språk och en dialekt är om det har uppstått skriftspråk av 
dem. Men då ställer man sig frågan hur förhållandet är i de 
språk, som ännu inte har något skriftspråk eller som nyligen har 
bildat ett sådant (det gäller bl.a. vissa finsk-ugriska språk). 
Skriftspråket uppstår i allmänhet ur någon dialekt, men med 
tiden assimilerar det andra dialekters ljudskick och ordelement. 
Så t.ex. har det ungerska skriftspråket successivt utvecklats ur 
nordostliga ungerska dialekter (Bärczi 1957, s. 22 och 23, se även 
Uibopuu 1988, s. 281 ff.). 

Många av de europeiska skriftspråken uppstod redan för fle-
ra hundra år sedan. Ofta kämpade två dialekter en lång tid, tills 
den ena vann och blev skriftspråk. Hos många andra språk upp-
stod skriftspråket först i slutet av förra århundradet. Det gäller 
bl.a. ett antal finsk-ugriska språk såsom syrjänskan, tjeremissis-
kan och votjakiska. Intressant är att mordvinerna, som också 
talar ett finsk-ugriskt språk och som bor i större eller mindre 
språköar från mellersta Ryssland till Sibirien och till och med till 
Centralasien, i dag har två regionala skriftspråk. Man kan ännu 
inte säga om det blir ett skriftspråk av dessa två (Collinder 1962, 
s. 23, se även Kälmän 1975, s. 27). 

I detta sammanhang bör man också nämna, att det är ännu 
svårare att försöka avgöra till vilket språk en dialekt mellan två 
språk hör. Ett bra exempel är den sydslaviska dialekten make-
doniskan på Balkanhalvön, som tillika är ett av f.d. Jugoslaviens 
officiella språk. Man har länge tvistat om den skall betraktas 
som en bulgarisk eller serbisk dialekt (Kälmän 1975, s. 25). Näm-
nas bör att fornbulgariskan eller kyrksaviskan var den - snarast 
makedoniska - språkart som Kyrillos och Methodios översatte 



Bibeln till på 800-talet (Collinder 1971, s. 100). När man forskar i 
två närbesläktade språk, framträder alltså frågan till vilket 
språk en dialekt hör. Vad beträffar tornedalsfinskan, som talas 
av uppskattningsvis mellan 30 000 och 40 000 människor (jäm-
för dock Wande 1984, s. 228) i norra delen av Sverige är - om man 
nu betraktar den som en dialekt - dock detta självfallet inget 
problem. Härtill är tornedalsfinskan alltför lik högfinskan. 

Enligt vissa språkforskare upphör en dialekt att existera då 
den lägger sig, eller lagrar sig, ovanför andra dialekter. Den 
breder då ut sig från sitt eget område till andra områden och blir 
där de mer bildade samhällslagrens språk och förenar olika dia-
lektområden och folk, som bor i dessa områden. Med andra ord 
är huvudskillnaden mellan ett språk och en dialekt den, att den 
senare lever i samma område där den uppstått och finns där som 
uttrycksmedel för tankar och upplevelser hos "de mindre bilda-
de folkmassorna", medan däremot ett språk även om det - som 
i allmänhet - har en dialekt som ursprung, sprider sig från sin 
ursprungsort och är överlägset dialekterna. Ett språk förenar 
således skriftspråket och högspråket liksom dialekterna, som är 
underställda dem (Bårczi 1956, s. 395-397, se även Collinder 
1971, bl.a. s. 45 ff.). 

Således kan en dialekt få gälla som mönster för en annan och 
grunden till detta förhållande kan utan tvivel sökas i sociala 
värdesättningar. En dialekt uppfattas helt enkelt som "hög-
språk" i förhållande till en annan. En finsk språkforskare, Vol-
mari Porkka, belyste detta förhållande redan 1885 i sin avhand-
ling Ueber den ingrischen Dialekt. I den beskriver han (s. 9) 
förhållandet mellan två dialekter i Ingermanland, nämligen den 
karelska äyrämöisdialekten och den savolaxiska savakkodialek-
ten, på följande sätt: "Där dialekterna kommer i nära beröring 
med varann, uppstår alltid blandformer, som kämpar inbördes 
om sin tillvaro. Utgången av denna strid är tämligen säker: 
äyrämöismålets område blir mer och mer annekterat av sava-
kot... I dylika trakter anser till och med äyrämöisarna själva, att 



savakkodialekten är ett mera bildat, ett finare språk än deras 
egen dialekt, och de vinnlägger sig i synnerhet om att undvika 
former som kagra ('havre'), kagla ('hals') och att i stället säga 
kaura och kaula." 

Men språkvetenskapen betraktar även språk, som saknar ett 
skriftspråk eller ett högspråk - vilket alltså är utmärkande för 
dialekter - som språk. Vetenskapligt arv eller folks medvetenhet 
om sin egen särart avgör hur dessa dialekter skiljer sig åt i olika 
språk. 

Hur skall man nu se på tornedalsfinskan, som talas i norra 
Sverige, skall den betraktas som ett eget språk (tornedalska) -
vilket många hävdar - eller som en dialekt? Utgår man bl.a. från 
Bärczis resonemang ovan kan man knappast se på tornedals-
finskan som ett eget språk, utan alltså som en dialekt. Det är 
också en åsikt som många - inte minst språkforskare - delar. 
Tornedalsfinskan ligger alltför nära högfinskan för att kunna 
kategoriseras som ett eget språk. Dessutom saknar den - eller 
har till helt nyligen saknat - ett eget skriftspråk, även om an-
strängningar har gjorts för att ge den ett sådant (t.ex. Kenttä 
1981, 1985). En hel del (skön)litteratur har dock publicerats på 
tornedalsfinska (t.ex. Snell 1944, Pohjanen 1986) och till och med 
en av evangelierna i Bibeln har översatts till denna dialekt (Poh-
janen 1988). 

Nu torde det dock sakna betydelse om man betraktar torne-
dalsfinskan som ett språk eller som en dialekt. Det viktiga anser 
många är att dialekten dokumenteras vetenskapligt och beva-
ras. Annars dör den ut, och då kommer också den tornedalsfins-
ka kulturen tveklöst att försvinna. Ett språk och en kultur häng-
er nämligen oskiljaktigt ihop. 

Tornedalsfinskan innehåller en hel del ovanliga ord och ålder-
domliga inslag, arkaismer. Orsaken till detta kan sökas i den 
isolering från högfinskan som karaktäriserat tornedalsfinskan 
alltsedan 1809. Då drogs den nuvarande gränsen mellan Sverige 
och Finland i norr efter Muonio och Torne älvar. 



Karta över dialektområden i Finland och norra Sverige. 1. Sydvästfinska, 
2. Sydvästfinska mellandialekter, 3. Tavastländska, 4. Sydösterbottniska, 5. 
Mellan- och nordösterbottniska, 6. Nordfinska, 7. Savolaxiska, 8. Sydöst-
finska. Streckade områden = svenskbygder. Kartan är hämtad ur Heikki 
Paunonen 1987-1988, s. 215. 



I det följande kommer ett antal säregna ord i de finska dialek-
terna att behandlas. Orden har upptecknats, dels vid intervjuer 
med företrädesvis äldre personer i svenska Tornedalen, dels i 
arkivet Suomen murteiden sanakirja, SMS, i Helsingfors. I SMS 
- som har ett kortregister med ungefär 8 miljoner ordsedlar - har 
ordets utbredning i finska dialekter i Finland fastställts. 

Några säregna ord i finska dialekter 
hurrikas, adjektiv, i uttrycket hurrikas vieras 'en främling, som 
man tidigare inte har sett, en förstagångsgäst eller en sällan sedd 
gäst' 

Adjektivet hurrikas i uttrycket hurrikas vieras är ett relativt 
vanligt ord i den tornedalsfinska dialekten i Sverige, framförallt 
hos de äldre generationerna (Hurrikas ihminen on sellainen ihmi-
nen joka käypi harvoin, ensikerran eli joka on ollu kavvoin käymättä 
Myös outo ihminen 'En hurrikas person är en sådan som sällan 
hälsar på, hälsar på för första gången eller som inte har hälsat på 
på länge. Också en okänd person'; Kompelusvaara 1991). 

I Finland kan uttrycket i den nyssnämnda betydelsen påträf-
fas tämligen allmänt i det nordfinska dialektområdet och spora-
diskt i de nord- och mellanösterbottniska dialektområdena. En-
staka belägg finns också från det savolaxiska dialektområdet 
(Maaninka) i samma betydelse. Hurrikas har i dialekterna i Fin-
land också andra betydelser, som inte har kunnat beläggas i 
dialekten i Sverige, exempelvis betydelsen 'lurvig, burrig' om 
t.ex. hund, vante (bl.a. Hausjärvi, Lemi, Juuka). 

Ordet kan också ha substantivisk betydelse och beteckna en 
person som säljer eller byter kaffe, bullar och sprit mot fisk med 
notdragare (t.ex. Pyhäjärvi, Kuopio). 

I äldre belägg i SMS, även från svenska Tornedalen (t.ex. Pa-
rakka), kan hurrikas även beteckna en ända till toppen kvistad 
tall eller gran, där bara en tofs finns kvar. En sådan kvistning 



gjorde man till minne av en gäst, som kom på besök för första 
gången. På trädstammen kunde man också rista den besökan-
des namn och hemort samt datum. Den sistnämnda substanti-
viska betydelsen torde vara helt okänd i dag, i varje fall i svenska 
Tornedalen. Hurrikas, som är en annan form av hurikkainen (Sa-
nastaja no.7, 1929-1930), kan också ha betydelsen 'trädbild 1. 
annat märke, som uppsättes till gästens 1. den vägfarandes min-
ne' (Lönnrot 1874-1880). 

karutsa, substantiv, 'radergummi; gummi' (i allmänhet) 

I tornedalsfinskan i Sverige är den generella betydelsen av 
karutsa 'radergummi' (Karutsaa käytethin koulussa jos sitä kirjoitti 
väärin. Karutsa on "suddgummi" Karutsa använde man i skolan 
om man skrev fel. Karutsa är ett "suddgummi"; Dokkas 1990). 
Andra betydelser av ordet har i stort sett inte kunna beläggas. (I 
ett belägg i SMS från 1931, upptecknat i Kääntöjärvi, förekom-
mer dock karutsanauhu, -polio 'gummiband, -boll' och karutsat 
kengässä 'gummi i skorna'). Karutsa 'radergummi' kan ändå be-
traktas som ett relativt ovanligt och ålderdomligt ord i torne-
dalsfinskan i Sverige. Gymmi har mer och mer trängt ut karutsa 
ur de finskspråkiga tornedalingarnas vokabulär. 

Bilden är en helt annan i dialekterna i Finland. Där har karutsa 
en betydligt vidare innebörd än i Sverige. Den används där bl.a. 
i sammansättningar som karutsaviilekkeet 'gummihängslen' (Ni-
vala), karutsapyssy 'gummibössa' (Oulu), karutsasaapas 'gum-
mistövel' (Oulunsalo), karutsakengät 'gummiskor' (Kemijärvi), 
karutsapallo 'gummiboll' (Kemi), karutsapalli 'gummipall' (bl.a. 
Pudasjärvi, Rovaniemi). Karutsa kan också betyda 'skumgum-
mi' (Kestilä) och 'gummiband' (som i svenska Tornedalen be-
nämns nurri; bl.a. i Temmes, Sotkamo, Ivalo, Oulu, Rovaniemi). 
Även betydelsen karutsa 'radergummi' finns i dialekterna i Fin-
land. 

Karutsa har - trots sitt ursprung - en ganska begränsad ut-



bredning i de finska dialekterna i Finland. Ordet förekommer, 
enligt de belägg som finns i SMS, nästan enbart i de nordfinska 
och i de mellan- och nordösterbottniska dialektområdena. En-
staka belägg finns från norra delen av det savolaxiska dialekt-
området. Däremot finns ordet inte belagt i de sydligare finska 
dialekterna, vilket kan förefalla något märkligt om man ser 
etymologiskt på ordet. Ingen tvekan kan nämligen råda om att 
karutsa är ett lån av det svenska ordet karutscha, som sannolikt är 
en i skolpojksslang eller dylikt uppkommen ombildning av 
kautschuk (SAOB). Karutsa kan således härledas från ordet kaut-
schuk, som i sin tur ytterst är ett sydamerikanskt ord (Hellquist 
1980). 

killata,verb, 'skryta med eller över någon eller något' 

Ordet killata i betydelsen 'skryta med eller över någon eller nå-
got' visar en mycket oregelbunden spridning i de finska dialekt-
erna. I svenska Tornedalen förekommer det allmänt. I Finland 
finns ordet belagt i tornedals-, kemi- och kemijärvidialekterna, 
dvs. i hela det nordfinska dialektområdet. Dessutom förekom-
mer det i det inre av det savolaxiska dialektområdet samt i ett 
smalt bälte från södra Nyland till Päijänne och något norrut. För 
övrigt har ordet inte belagts i denna betydelse i de finska dialekt-
erna. 

I sydvästfinskan, i norra delen av det tavastländska dialekt-
området, i sydösterbottniskan och i mellersta delen av det mel-
lan- och nordösterbottniska dialektområdet, finner man killata 
allmänt i betydelsen 'godkänna', 'gilla'. På sina håll i den sydöst-
ra delen av det savolaxiska dialektområdet finns också betydel-
ser såsom tinkiä 'pruta', 'köpslå', kiistää, riidellä 'tvista', 'kivas', 
kovasti, ponnistellen vetää 'dra av alla sina krafter'. Dessa sist-
nämnda betydelser är dock oväsentliga ur etymologisk syn-
punkt. 

Killata i de finska dialekterna har nämligen svenskt ursprung. 



Det kan härledas från ordet gilla, som i fornsvenskan motsvara-
des av gilda 'finna el. förklara för "gill" eller fullgod, godkänna' 
(Karsten 1943, s. 201, SKES, Hellquist 1980). Ordet har också 
denna innebörd i finska dialekter. Betydelseövergången 'gilla' 
till 'skryta' i dialekterna, framför allt i norr, kan förklaras med att 
den eller det man skryter över gillar man också. 

naapukka, substantiv, 'vintermössa av skinn (med bräm, som kan 
dras ner över öronen)' 

Fyraväderstreckmössan som lapparna i Finnmarken och Utsjoki 
övertog av ryssarna på Kolahalvön så sent som under början av 
1800-talet torde ha stått modell för vinterhuvudbonaden 
naapukka. Fyraväderstreckmössan har dubbel nedre del eller 
bräm. Ovanför brämet består mössan av fyra sammansydda 
flikar och kullen har jämförelsevis ansenlig storlek. Mössan har 
fyra spetsiga hörn och är alltså fyrkantig. Naapukka var förr den 
allmännast begagnade vinterhuvudbonaden hos den finska all-
mogen, speciellt av skogsarbetarna. Liksom hos fyraväder-
streckmössan är kullen hos naapukka hopfogad av fyra flikar, 
som mötas mitt på kullen. I motsats till fyraväderstreckmössan 
är kullen i naapukka rundad. Naapukka, som vinterhuvudbonad, 
spred sig från Nord-Österbotten till andra delar av Finland och 
även till svenska Lappmarken. I dag är naapukka en ganska all-
mänt använd vinterhuvudbonad under kalla, frostiga vinter-
dagar, inte bara hos allmogen, utan hos alla samhällsklasser, 
också i Sverige. I sammanhanget kan nämnas att namnet naa-
pukka i Nord-Österbotten motsvaras av porilaien (dvs. björnebor-
gare) i västra Finland och koivistolainen i södra Finland (T.I. Itko-
nen 1933). 

Naapukka är ett bekant ord i den tornedalsfinska dialekten i 
Sverige. I Finland kan ordet påträffas tämligen allmänt i det 
nordfinska dialektområdet, i mellan- och nordösterbottniskan 
(Naapukka = karvalakki, jonka pielet voi laskea korvien suojaksi, i 



översättning: 'Naapukka - skinnmössa, vilkens klaffar kan fällas 
ned för att skydda öronen'; Uleåborg 1960) samt i norra delen av 
det savolaxiska dialektområdet (Kajanaland). Enstaka belägg 
finns också från andra dialektområden i Finland men de är rela-
tivt gamla. Dock finns ett par tämligen nya belägg från sydöst-
finskan (Naapukka = n.s. koivistolais-mallinen karuahattu, i över-
sättning: 'Naapukka = en skinnmössa av s.k. koivisto-modell'; 
Kivennapa 1960). 

Naapukka är sannolikt ett finskt ord med ursprung i Nord-Ös-
terbotten. Därifrån har det spritts till andra delar av Finland och 
till norra Sverige. Ordet förekommer också i samiskan. I t.ex. 
lulesamiskan finns napuk 'vanlig lapsk karlmössa' (Grundström 
1946-54, SKES, T.I. Itkonen 1933, s. 29). 

raavas, adjektiv, 'fullvuxen' 

I adjektivisk betydelse och som substantiverat adjektiv före-
kommer raavas 'fullvuxen' i tornedalsdialekten på båda sidor 
om gränsen. Ordet finns i alla finskspråkiga tornedalingars vo-
kabulär. Obestridligt vanligast tycks dock ordet i betydelsen 
'fullvuxen' vara - att döma av de belägg som finns i SMS - i norra 
delen av det tavastländska dialektområdet, i sydösterbottnis-
kan, i södra halvan av det mellan- och nordösterbottniska dia-
lektområdet samt i kemi- och kemijärvidialekterna i det nord-
finska dialektområdet. Från dessa dialektområden härstammar 
mer än hälften av beläggen i SMS. 

En uppteckning från Kittilä i kemidialekten från 1962 kan tas 
som exempel: Ku tyvärlasta kasvattaa son yhtä ku sikkaa toiselle 
kasvattas, siitei ole hyötyä ku se raavhaksi tullee, se viihän jonnekki 
akaksi, i översättning: 'Då man uppföder (uppfostrar) ett flicke-
barn är det som att uppföda en gris åt en annan, hon är till ingen 
nytta då hon blir vuxen, hon förs bort som kärring (hustru) 
någonstans'. 

Parentetiskt kan nämnas att substantivet raavas, som betyder 



'nöt', 'fä', 'kreatur' etc. förekommer allmänt i stora delar av Fin-
land, framför allt i den sydöstra delen. Däremot tycks ordet i 
denna substantiviska betydelse inte vara speciellt vanligt i norra 
delen av Finland, inte heller i tornedalsdialekten i Sverige. 

Den ursprungliga betydelsen av raavas torde vara 'fullvuxen', 
dvs. exakt den betydelse, som bl.a. finns i svenska Tornedalen. 
Detta är inte speciellt anmärkningsvärt, eftersom det inte är 
ovanligt med gamla ord i den från högfinskan isolerade torne-
dalsfinskan i Sverige. 

Finska raavas 'fullvuxen' kan också hittas i andra östersjöfins-
ka språk. I bl.a. karelsk-olonetsiskan heter motsvarigheten roa-
vas, i lydiskan ruavaz och i vepsiskan ravaz (SKES, Rapola 
Kettunen 1944, s. 190). Samiskan har lånat ordet från finskan. I 
lulesamiskan finns raves 'fullvuxen', 'till mogna år kommen' 
(Grundström 1946-1954) och i nordsamiskan raves 'fullvoksen 
(om dyr); i moden ålder (om personer); kraftig, håndfast, sterk 
til å arbeide (om personer og arbeidsdyr)' (Nielsen 1962). 

tärpästikkeli, substantiv, 'pendel (hos ur)', 'livlig person (i synner-
het om barn)' 

Tärpästikkeli visar en intressant etymologi och utbredning i de 
finska dialekterna. Ordet härstammar ytterst från latinets per-
pendiculum 'blylod', 'sänklod' och finns i svenskan som perpen-
dikel 'pendel (hos ur)'. I östsvenska dialekter, t.ex. i nyländska 
folkmål, heter motsvarigheten tarpentikel 'pendel i väggur', vars 
t troligen beror dels på dissimilation, dels på assimilerande in-
verkan av den betonade stavelsens t (dvs. stavelsen -tikel), san-
nolikt även understödd av folketymologisk anslutning till tar-
pentin. Formen är inte helt ovanlig i finlandssvenska och 
rikssvenska mål (Wessman 1945, s. 39), och har även inlånats i 
finskan och heter t.ex. i tornedalsdialekten i Sverige tärpästikkeli 
'pendel (hos ur)', men kan i dialekterna även beteckna en livlig 
person (framför allt ett barn): Vikkelä kuin tärpästikkeli. Nopea kuin 



kellonheiluri, i översättning: 'Kvick som en tärpästikkeli. Snabb 
som pendeln i ett ur' (Tyrvää 1960). 

Formen tärpästikkeli i finska dialekter i sydvästra Finland (se 
nedan) kan således förklaras med att den inlånats från de 
östsvenska dialekterna i Finland. 

Tärpästikkeli (i olika former) kan beläggas i sydvästra Finland, 
framför allt i sydvästfinskan, tavastländskan och sydösterbott-
niskan, samt i det nordfinska dialektområdet i norra Finland och 
Sverige. Förklaringen till denna utbredning i sydvästra Finland 
torde vara, att svenskarna redan på 1100-talet bosatte sig i de 
delarna av Finland och som bekant är svenskbygderna belägna 
där. Det var ofta med bildat folk som latinska ord kom in i 
finskan, vilket tärpästikkeli är exempel på. Ordet finns förhållan-
devis långt in i landet i sydvästra Finland och har sannolikt 
under århundradenas lopp spridit sig med inflyttare. Förkla-
ringen till att tärpästikkeli dessutom endast finns i det nordfinska 
dialektområdet är enkel. Inlån från svenskan via tornedalsfins-
kan i Sverige och österut måste betraktas som tämligen naturli-
ga. Vi känner till, som jämförelse, t.ex. hur mycket inlån det finns 
från svenskan i tornedalsfinskan i Sverige. Tärpästikkeli har från 
finskan inlånats till samiskan. I nordsamiskan finns nämligen 
daer'bastik'ka 'pendel', som är ett lån av en av de många former 
av tärpästikkeli, som förekommer i de finska dialekterna, nämli-
gen tärpästikku (Nielsen 1962). Märkligt i sammanhanget är dock 
att tärpästikku bara kunnat beläggas i södra Finland. Denna form 
av ordet finns också hos Lönnrot: tärpästikku 'perpendikel, pen-
del (i väggur)'. 
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