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1. I_N_L_E_D_N_I_N_G
För att skildra de tidiga insatserna som gjorts på undervisningens område i Lappmarken, och -för att skaffa en bred kunskap om områdets särart, har en omfattande genomgång av 1itteratur gjorts.
Litteraturen redovisas i denna rapport. Härvid har en viss
gruppering gjorts, och därmed anges också de olika infallsvinklar jag använt för lappmarksstudierna. Viss litteratur är
av sådan beskaffenhet, att den omfattar hela eller delar av
problemområdet. Detta kommer efterhand att framgå.Någon strikt
vetenskaplig kritik och analys av de olika arbetena genomförs
icke. Syftet är en presentation av 1itteraturen. Urvalet har
delvis styrts av tillgången på 1itteratur och avstånden till
större bibliotek. Bor man, som jag gör, i de inre delarna av
Torne Lappmark, har man också begränsade möjligheter.
Huvudintresset är studiet av de tidiga skolorna och undervisningen före folkskolans definitiva genombrott,vilket ger oss
tidsramen 16/1700-tal et - ca 1860. Denna tidiga undervisning
har bedrivits
s.a.s. helt inom kyrkans och församlingarnas
hägn. Motiven hos dem, som initierat och stimulerat undervisningen och svarat för dess genomförande,måste anses kunna vara
flerfaldiga, och grupperar sig, vid skilda tidpunkter, olika
utefter en tänkt och möjlig skala med variabler som:
1ärare/präst = folkbildare
lärare/präst = själasörjare/missionär
lärare/präst = kolonisatör
Detta kommer särskilt att belysas och diskuteras i en kommande
rapport, där huvudintresset skall vara studiet av Jukkasjärvi
församlings lappskolor, barnaundervisning etc. En viktig fråga
kommer därvid också att vara - HUR, NÄR och OM- kristendomsundervisningen, i första hand, blir en hjärtats och samvetets
ängelägenhet .Härvid är både lärare och elev intressanta.Kommer
detta att påverka 1äsförståelse,kunskapsbegrepp etc.?
För den delen av undersökningen kommer ett omfattande studium
av enskilda elever i gamla husförhörslängder, skolmatriklar
etc. att göras. För detta ändamål kommer datateknik att användas för att registrera och bearbeta material et.Arkivhandl ingår
såsom konsistorieprotokoll ,visitationsakter, ämbetsberättelser,
domböcker etc.,som därvid kommer att användas som källor redovisas efter hand de används.
Språkbruket att använda ex. same eller lapp och ordsammantäl1 ningar med dessa ord som förled, är beroende endast av hur
dessa ord använts i berörd litteratur, och kommer därför att
växla i framställningen.
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2.1. LAPPMARKENS_MISSIONSHISTORIA z
Under denna rubrik redovisas sådan 1itteratur ,som jag bedömt
kunna belysa det missionshistoriska läget inom Lappaarken och
dess närmaste grannskap.
För vissa av titlarna ger jag en mer utförlig presentation för
att därigenom också redovisa en liten historiskt röd tråd genom kapitlet.

Haller, Elof Svenska kyrkans mission i lappmarken
Haller redovisar och undersöker missionen bland lapparna. I
avhandlingens inledande kapitel ges en missionshistorisk bakgrundsteckning .Den tidiga missionen under ärkebiskop Adalberts
af Bremen tid (1045) inleder historiken, med missionärerna
Adalvard, som predikade för "vermländningar och skritefinnar",
nar", och missionären Stenphi eller Staffan, som kallats lapparnas första egentliga missionär.
1300-talet och 1400-talet markeras genom Uppsala ärkebiskopars
visitationsresor i det nordliga hörnet av sitt ytmässigt sett
enormt stora stift. Biskop Hemming Laurentius visitation av
Torneå och dop av en del lappar på 1340-talet får anses som en
tidig milstolpe i den lapska missionen.
Historien från slutet av 1300-talet om den märkliga lappkvinnan Margareta, och hennes möte med sin namne, Drottning Margareta, för att väcka hennes intresse för missionen bland lapparna , bl ir ytterligare en milstolpe, (mer härom nedan, Lundgren,6.B., Lappkvinnan Margareta).
Bustaf I utfärdar år 1526 ett öppet brev för Vadstenamunken
Bengt
"...som var på väg till Norrbotten för att undervisa
lapparne om Buds tro och hvad deras själs salighet til lyder
och äfven hade för af sikt att upprätta en skola för lapparnes
barn" (a.a. s.5). Konungen uppmanar fogdar och ämbetsmän att
understödja vadstenasunkens planer.
Missionären Michael sänds av konungen år 1559 till Lappmarken.
Johan III yttrar i brev till biskop Påvel, år 1574, att det är
illa ställt »ed den kristna undervisningen i Kemi Lappmark.
Konungen befaller därför, att präster kunniga i Lappmarkens
språk förordnas för att vissa tider undervisa lapparna i den
kristna läran.
Karl IX är den konung som med stor iver tar sig an den lapska
missionen och inleder en tid där de kyrkliga förhållandena
ordnas. Kyrkor och prästgårdar skall byggas och särskilda kommissionärer utsändes för arbetets planering och genomförande.
Den vid samma tid,av tre lappska bröder uppförda kyrkan i Rounala blir landets nordligaste kyrkliga fäste för sin tid.
Den Skytteanska skolans tillkomst under tidigt 1600-tal och
dess verksamhet blir ett slags utgångspunkt och början för
missionsarbetet i Lappmarken.

6
1600-talet utmärks av bergsbrukens uppkomst och Konungars och
Råds intresse av att stimulera dessa. Härvid ges också anledning till -förnyade försök att ordna undervisningsväsendet i
Lappmarken. "Rikskansleren,Axel Oxenstierna, ... framhöl1,huru
nödvändigt det var att Buds Ord rätt predikades i Lappmarken,
där som ett bestialiskt lefverne föres!' " (a.a. s.10) .
På detta sätt redovisar Haller inledningsvis, ett historiskt
skeende, i kronologisk följd, för att sedan låta sitt avhandlingsarbete i huvudsak gälla frihetstiden. Det nyvaknade intresset för den lappska missionen,visar sig framför allt genoa
det nybildade Lappmarkens Ecklesiastikverk, och den av K.M:t
den 12 jan.1739, konstituerade Direktionen över Lappmarkens
Ecklesiastikverk.
Ar 1714 inrättades Missionskollegiet i Köpenhamn med uppsikt
över den lapska missionen. Det, av Thomas von Westen och den
pietistiska föreningen "Sjustjärnan", till missionskollegiet
ingivna förslaget, om den lappska missionens ordnande,resulterar år 1715 i den danske konungens befallning till missionskol 1 egium ,att utse dugliga personer till kateketer för arbetet
bland lapparna. Denna dansk-norska verksamhet kommer, genom
von Westen och missionsskolan i Trondhjem, också att påverka
och stimulera den lapska missionen i Sverige, bl .a. genom brevet till svenska prästerskapet den 11/3 1723 (se nedan Reuterskiöld). Von Westens och Missionskollegiets starka intryck av
pietismen medför även att von Westen beskylls " . . . ej utan
fog för att af lapparne vilja bilda en ecclesiola in ecclesia*
(a.a. s.21).
Haller redovisar därefter ingående ecklesiastikverkets administration och dess ledande män. Den kyrkliga indelningen och
dess historia redovisas i ett eget kapitel.
De i Lappmarken verksamma prästerna och missionärerna, Pehr
Högström och Per Fjellström, tecknas som två,bland flera, särskilt dugliga och väl skickade präster för det krävande arbetet i Lappmarken. Lappmarksprästernas speciella arbetsförhållanden och möjligheterna att även förbättra deras ekonomiska
förutsättningar redovisas ingående.
Den kyrkliga ordningen och språkfrågan,såväl gudstjänstspråket
som undervisningsspråket, är två viktiga frågor av speciell
betydelse för verksamheten i Lappmarken. Lapska språket aed
sina dialektala skillnader och avsaknaden av en enhetlig ortografi, finskans ställning och bruket av svenska språket är
frågor, som ställer stora krav på den kyrkliga ordningens förmåga och vilja, att anpassa sig till det verkliga behovet. Avslutningsvis beskriver Haller skolsituationen och de olika
lappskolor som varit i verksamhet i Lappmarken.
Källmaterialet i Hallers avhandlingsarbete har utgjorts av
bl.a. de i Riksarkivet tillgängliga handlingarna över Lappmarkens Ecklesiastikverk, Konsistoriernas i Härnösand och Åbo
handlingar, Västerbottens 1andshövdingeämbetes handlingar och
tillgängliga handskriftssamlingar vid olika bibliotek. Bland
de tryckta huvudarbeten som Haller framhåller märks bl .a.:
Schefferus, Laponia , och J.Vahl , Lapparne og den Lapske Mission, samt E.W.B., Anteckningar om Lappmarken.
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E.W.B.:s uppsats -finns publicerad i Historisk Tidskrift 1891.
Framställningen lämnar uppgifter om den äldre missionen fram
till frihetstidens inbrott.
Inledningsvis redovisas 1300-talets kolonisationssträvanden i
Västerbotten. "Redan under Magnus Erikssons minderårighet utfärdade drotset Knut Jonsson, på grund af en på herredagen i
Tel ge år 1328 mellan helsingeboar och birkarlar träffad överenskommelse, frihetsbref för en hvar, som ville bosätta sig i
'den yttersta delen af Helsingland mot norr,' ...
att ingen
finge hindra lapparne, ... i deras jakt eller ofreda de birkarlar, som besökte dem" (a.a. s.209).
Som regent bekräftade Magnus år 1340 denna överenskommelse,
"...så att 'alla som å Kristo tro eller till Kristna tron sig
omvända vilja', ägde att för sig och sina arfingår taga mark i
Lappmarken ..." (ibid). M a o
utfördes
kolonisations- och
missionssträvanden genom samma handling.
Framställningen återger härefter huvuddragen av de missionsansatser som gjordes under tiden fram till 1600-talets slut.
Under 1600-talet inströmmade redogörelser, bl .a. genom de s.k
"prästrelationerna", för avgudaväsendet och Lappmarkens särskilda förhållanden. Landshövdingen i Västerbotten Johan Gran
framhöll i skrivelse till K.Mst år 1671, att mycket återstår
att göra för att bryta hedendomen. K.Mst gav nya anvisningar
för pastoratens indelning och bl .a. inrättades särskilda lappmark spastorat .
E.W.B. konstaterar att kyrkor fanns i varje Lappmark, präster
kunniga i lappska språket fanns, läroböcker på lappska fanns
m.m. och "... Man skulle hafva trott,att nu allt stod väl till
och att kristendomens seger öfver det sega hedniska väsendet
var vunnen. Men som en blixt från en klar himmel kom nu till
regeringens kännedom, att fullständig afgudadyrkan med offerställen och träbeläten ännu ganska allmänt gick i svang i
Lappmarken. Det var vid ett lagmansting denna upptäckt först
gjordes, hvarom protokollsutdrag skickades till hofrätten"
(a.a. s . 220).
Konungen begärde den 11 december 1685,en förklaring från konsistoriet i Hernösand. Konsistoriets svar den 15 mars 1686 med
angivande av anledningarna till hedendomen och avgudaväsendet
sammanfördes i nio punkter, där bl .a. anges att reformationen
icke så länge sedan är verkställd - san halta på båda benen,vilja tjäna Gud och Baal , de stora avstånden till kyrkorna,
marknadsväsendet med fylleri etc., bristfällig barnauppfostran, 1appmarksprästernas usla ekonomiska förhållanden m.fl .
skäl. Konsistoriet föreslår en utökad kateketisk verksamhet,
strängare kyrkotukt, inrättandet av lappskolor etc. för att
komma till rätta med problemen. K.Mit befallde den 11 december
1685 att lagmansting skulle hållas i samtliga Lappmarker för
rannsakan av det avgudiska väsendet.
Avslutningsvis redovisas protokollen från dessa ting och därmed
också vilken Lappmarkens religiösa ställning var samt de
påföljder detta medförde för enskilda.
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Haller, Elof Handlingar rörande lappmarken
1 Kyrkohistorisk tidskrift 1912, ingår två akter bland "direktionens öfver Lappmarkens handlingar" i Riksarkivet: "Vetenskapakademiens förslag till instruktion för prästerskapet i
Lappaarken angående anställandet af naturvetenskapliga rön
m.m."
och
"Direktionens öfwer Lappmarkens ecklesiastikverk
riksdagsrelation år 1769".
Vetenskapsakademiens förslag,i vilket troligen Linné haft stor
andel ,antogs av direktionen och utfärdades som instruktion för
prästerskapet i Lappmarken .Härmed belyses på ett särskilt sätt
fler aspekter på vad som förväntades av 1appmarksprästerna utöver det rent kyrkliga åliggandet.
Nedan,bl .a. hos Holsten,Laestadius,Fel 1 man och Högström,kommer
vi att se exempel på enskilda prästers nit och särskilda intresse för vad som kan lända till Lappmarkens uppodlande och
tillväxt samt kunskapen om Lappmarkens särart.
Vetenskapsakademiens intresse omfattade också "Historia naturali och huad stenriket angår". Mal»arter och nyttiga stenslag
är och har varit av starkt nationalekonomiskt intresse.
Även rent demografiska uppgifter önskades för att kartlägga
lapparnas totala folktal och om "folkslaget i sig sielft är så
fruktsamt som andre".
Den andra skriften som Haller publicerade är Direktionens
riksdagsrelation för år 1769.1 denna relation ges klara besked
om det då aktuella läget för undervisningsverket och kristendomskunskapen i de olika församlingarna.
Direktionens intresse för annat än enbart kristendomsundervisningen i Lappmarken visas tydligt i det resonemang som förts
kring sysselsättningsmöjligheterna för lapparna och orsaker
till flyttningar till Norge genom att spannmål och andra nödtorfter där erhölls på ett lättare sätt. Borgarskapets prispolitik etc. missgynnade uppenbarligen lapparna.

Pehrsson, Per Svensk lappmission under katolska tidevarvet
I häfte 3, Juni 1891, av Meddelande från studentaissionsföreningen i Uppsala ingår Per Pehrssons föredrag i studentmissionsföreningen (5.173 -189).
Denna missionsöversikt börjar vid 1000-talet och sträcker
fram till vasatiden och reformationen.

sig

I avslutningen av sitt föredrag tar Pehrsson upp frågan om den
katolska missionens betydelse för Lappmarken och minnen hos
folket av dess beröring med den katolska kyrkans verksamhet.
På frågan om vad den katolska missionen bland lapparna åstadkommit för dess kristnande låter Pehrsson den katolsk författaren Damianus a Boes avge betyget: "... för att ej sötas af
beskyllningen, att protestantismen ej kan eller vill göra
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katolska kyrkan rättvisa" (a.a. s.186). Daisianus a Boes har i
den reseberättel se han år 1544 avgav -för Pius III skildrat det
religiösa tillståndet i Lappland i -följande ordal ag: "De infödda här Ii Lappmarken/ känna ytterst ringa Kristi, vår Frälsares,bud och detta,såsom jag förnummit af många hederliga och
trovärdiga män,då jag vistades i de trakterna, till följe af
prelaternas och n o b i 1 e s /birkarlarnes/ ytterst skamliga snikenhet.Ty blifva de kristna,blifva de fria från de pålagor och skatter,som de bära som hedningar,och hvarned nobilitas tillika med biskopar riktas.Dessa förbjuda dem därföre att
blifva kristne,på det att icke genom att de förts under Kristi
ljufliga ok,deras tyranni och roflystnad skall gå miste om
någon vinst,el ler något af pålagorna förminskas,...så sätta de
slik skändlig och ogudlig vinning före tron och den kristna
religionen,med förakt för så många själars frälsning.I sanning ,nyck 1 arna hafva de,men själfve träda de icke därin och
låta ej heller andra ingå"(a.a. s.l86f) .
När Pehrsson refererar till Petrus Laestadius där denne bl .a.
omtalar lapparnas vanliga omdop,drar han följande polemiska
slutsats: "Som sakramenternas bruk var ett oundgängligt villkor för hvarje borgerlig rättighet, läto lapparna döpa sina
barn och bevistade någongång mässan ,hvarigenom en viss yttre
kristen prägel påtrycktes folket,
Dopförrättningen var
blott ett tecken på,att de böjde sig under borgerlig lag"
(a.a. s.187) .
Pehrsson anför,förutom Damianus' påpekande att det låg i de
maktägandes intresse att hålla lapparna i okunnighet och siaveri,att latinet varit kyrkospråk, "att lappska språket varit
prästerna tvivelsutan obekant" och att inkräktarna med segrarens rätt lagt kristendomen som en boja på den underlägsne.
Beträffande kvarlevor av lapparnas kontakter med katolicismen
anförs tolkningar av figurer på trol1 trummor,bl .a. uttryck för
jungfru Maria, treenigheten och en del hel gon.även sägner,som
Petrus Laestadius återger,o« gamla kyrkor från katolsk tid och
deras öden,återges av Pehrsson och bildar bakgrund till föredragets slutord: "De fantastiska bilderna på trolltrumman och
hågkomsten af ett blodigt våldsdåd äro lapparnas egna minnen
från den svenska 1appmissionen undert katolska tidehvarvet"
(a.a. s.189) .

Lundgren, Gustaf B .

Lappkvinnan

Margareta.

Lundgrens uppsats om Margareta är publicerad i serien
"Småskrifter utgifna av Norrländska Studenters Folkbildningsförening, Norrland, N:o 7 , 1907 C".
I denna skriftserie vill föreningen enligt sin egen anmälan:
"publicera uppsatser och artiklar,som,utarbetade med sakkunskap och noggrannhet, utgöra verkliga bidrag till kännedomen
om Norrland .Föreningen är en sammanslutning av norrländska
studenter, vetenskapsmän,författare och konstnärer med ändamål
att inom hembygden verka såväl för folkupplysningens sak i
allmänhet som särskilt för en större och noggrannare kännedom
om hembygden ,dess natur,språk,historia och minnen".
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I uppsatsen om lappkvinnan Margareta -följer vi denna märkliga
kvinnogestalt som efter sin omvändelse från hedendomen till
kristendomen beger sig på resa till drottningen för att tala
för lapparnas kristnande.
År 1389 återfinner vi Margareta hos sin namne Drottning Margareta i Malmö. Lappkvinnan Margareta antas ha levt mellan 13601425. Drottningen tar sig an Margaretas omsorg om sina landsmäns kristnande och vänder sig till ärkebiskopen i Lund,Magnus
Nilsson,med sitt ärende.Den 6 aug. 1389 uppsattes en skrivelse
som utgjorde såväl en missionärsfullmakt för lappkvinnan so»
ett undervisnings- och förmaningsbrev till lapparna. Enligt
tidens sed var brevet avfattat på latin.Trots språkliga hinder
antas att lappkvinnan genom samtal med såväl drottningen som
ärkebiskopen kommit till full insikt om skrivelsens innehåll.
Skrivelsen - brevet - avslutades med en uppmaning till biskop
Henrik i Uppsala att med iver verka för ärendets goda utgång.
Lappkvinnan sammanträffade i Vadstena med strängnäsbiskopen
Tord och antas också ha nått Uppsala och ärkebiskopen Henrik
Karlsson.
I september, troligen år 1412 ,möter vi Margareta i Uppsala
dit hon åter anlänt ,förmodligen norrifrån. Nu är hennes syner
och visioner orsak till konsistoriets brev till fransiskanermunkarna i Stockholm för att dessa fäder skulle pröva den andliga halten av hennes visioner. Fransiskanermunken Filip
Petersson lämnade henne en skrivelse dagtecknad 22 april ,förmodl igen år 1413,och troligen ställd till norske abboten Sten.
år 1414 träffade Margareta nämnde abboten Sten från Munkalivs
kloster och då i Vadstena. Den 17 mars samma år anbefalldes
hennes sak, omsorgen om lapparnas kristnande, på det varmaste
hos ärkebiskopen.
Lundgren antar att skrivelsen av år 1414 har påverkat den av
konung Erik XIII år 1419 gjorda framställningen till konsistoriet i Uppsala. Konungen anbefallde stöd för en viss herr Toste och arbetet med kyrkors och kapells byggande i Lappmarken.
Lundgren avslutar uppsatsen med ett citat av prof. Skarstedt:
"Här se vi första kända exemplet /i Sverige/ af en bättre missionsverksamhet än den, som de närmast förutgångna århundraden
hade företett, då man missionerade med svärdet" (a.a. s.55).

Olaus Magnus, Historia om_de_nordiska_folken_.
Olaus Magnus, ofta kallad vår sista katolska ärkebiskop,om så
ärkebiskop endast till namnet men aldrig till gagnet, utgav
sitt historieverk år 1555. Första gången översatt och utgivet
på svenska 1909-1925.
Folklivsforskare torde ha glädje av det rikhaltiga materialet
i det mäktiga historieverket som utgörs av en "sällsam blandning av exakta iakttagelser samt tidsbetingade lån ur medeltidens och renässansens lärda skrifter och uppfattningar"
(Mats
Renberg i förordet till Andra upplagan,1976).
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1 Fjärde bokens sjuttonde kapitel nöter vi en redogörelse för
barndop bland skogsbygdens folk som förtjänar att läsas. En
tidsskildring av vedermödorna i ödemarken för "bottningarna i
norr*.I de följande kapitlen tecknar Olaus Magnus en missionshistorisk bakgrund,och sin egen och broderns, ärkebiskopen
Johannes Magnus (1488-1544),1 andsflykt undan Sustav Vasa.

Körningh J Johan_Ferdinand

Berättelse

om

en

missionsresa

Konvertiten Körningh, sannolikt född år 1626,östgöte och äldste
son till överste Anders Körning,kom efter studier i Åbo fra«
till början av år 1650,till Prags jesuitkol 1egiua för fortsatta studier. Efter filosofie doktorsgrad i Prag 1653 fortsatte
studierna i Rom, teologiska studier vid Collegium Germanicua.
Körningh återvände till Prag för att därifrån senare anträda
sin missionsresa till Lappland.Via Finland kom Körningh upp
till Torneå där han mottogs i lappmarksprosten Johannes Torneus' hem. I Torne Lappmark övertalades en lapsk fader att
sända sin då trettonårige son med Körningh till Prag vid återvändandet i mars 1660. 61 år gammal dog Körningh i jesuitkollegiet i Eger den 2 mars 1687.
Inledningsvis redovisar Körningh orsakerna till sin övergång
till den katolsk tron i augusti 1650.
I Rom har Körningh sammanträffat med drottning Kristina och
för henne yppat sina planer på en lapsk mission. Drottning
Kristina försökte övertala Körningh att överge sina farofyllda
planer och i stället förmå honom att bege sig till Danaark där
man var mindre fientlig mot katoliker.
Körningh framhärdar i sin övertygelse att Gud
honom uppdraget till den lapska missionen.

själv

ingivit

Efter en lång resa från Lubeck via Livland, upp genom Finland,
Helsingfors-Viborg-Uleåborg, nådde Körningh fram till Torneå.
Den lärde 1appmarksprosten Johannes Torneus tog väl hand om
Körningh och inbjöd honom till sitt hem och höll honom i vördnad för de kunskaper han visade sig äga.
Dråpligt redovisar Körningh sina vedermödor, att kunna undgå
sin värds förmodan att få honom till sin svärson genom att ta
dottern till äkta, vilket var omöjligt för Körningh som var
katolsk jesuitpater.
Trots sin värds avrådan, anträdde Körningh sin första resa
uppefter Torneälven och når upp till Kengis bruk.Prosten och
värden hade föreslagit att resan skulle företas vid marknadstiden i januari .Trots att det var höst och förvinter nådde
Körningh fram till koppargruvorna. Vid bergsbruken mötte Körningh "utländska gästarbetare". Körning återvände till Torneå
för att avvakta lämpligare tid för vidare resande.
Prosten Torneus fortsatte i sina strävanden att förmå sin lärde gäst att ta anställning i någon församling, dock utan att
röna någon framgång.Körningh motiverar sin avvaktande hållning
med att han icke har föreskriven svensk teologisk examen.
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Med lättnad anträddes sedan resan till Torne Lappmark vid
marknadstiden. Körningh redovisar sina intryck av denna resa
med beskrivningar av Lappmarkens särart. över dopseder och
kyrklig ordning reagerade den lärde jesuiten och antog att
många barn icke döptes riktigt. Till Torneå återvände man i
slutet av -februari.
Kort däre-fter,15 mars 1660, anträdde Körningh sin återresa via
Tyskland, med prosten Torneus rekomaendationsskrivelse i hand
och i sällskap av den trettonårige lappojken Petrus ,son till
Johannes. Det skulle stå ynglingen fritt att återvända till
Lappland efter tre års studier.
Körningh som underkände de vårdslösa predikanternas dop, föreslog att ynglingen döpes igen och kallas Petrus Josef ,och förmodade därvid att denne yngling skulle vara den förste lapp
som mottagit dopet av katolska präster.
Avslutningsvis nämner Körningh att ynglingen lärt sig äta bröd
och salt, tala och läsa tyska samt att han bor bland övriga
studenter vid seminariet Sankt Wenceslaj i Prag. I den av
översättaren John Branlund gjorda inledningen anges ynglingens
vidare öden okända.
Johan Körningh med sin brinnande tro och offervilja inför sin
missionskallelse anger sig ha avgivit en särskild redogörelse
för vad hopp det kan finnas att grunda en katolsk mission hos
lapparna och vilken metod som då bör användas.

Thomas von Westens missionsverksamhet på 1700-talet bildar en
vändpunkt i Lappmarkens historia. De av Reuterskiöld samlade
och utgivna handskrifterna, försedda med prof. K.B. Wiklunds
språkliga anmärkningar, utgörs av manuskript och relationer oa
lapparnas hedniska vil1farelser.
Thomas von Westen, Mag. Car Sol änder, Prosten Henric Forbus,
Missionärerna Lennart Sidenius, Jens Kildal och Hans Skanke
m.fl. presenteras utförligt i Reuterskiölds inledning.
Deras inbördes beroende av varandra och/eller beroendet av
andra,såsom källor diskuteras och Reuterskiöld sammanfattar i
inledningens avslutning med följande ord: "Från honom /Thomas
von Westen/ härrör, direkt eller indirekt, nästan hela det
material, hvarpå dessa handskrifter blivit byggda. De bär ett
märkligt vittnesbörd om den mannens outtröttliga verksamhet
och utgöra ett äreminne öfver honom bättre än månget annat"
(a.a. s.XLIV).
Thomas von Westens brev till prästerskapet i Jämtland, 11 mars
1723, och hans verksamhet är, säger Reuterskiöld:"... den mera
tillfälliga orsaken till det nyvaknade intresset för lapparna
i Sverige. Den verkliga grunden finna vi i den inbrytande pietismen, som här liksom på annat håll väckte »issionsintresset
till lif" (a.a. s. X) .
Von Westen, själv pietistiskt påverkad, kom att ägna sitt liv
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åt lapparnas omvändelse. År 1716 utnämndes han till lektor i
Trondhjem och vicarius missionis. Von Westen (1682-1727) har
fullt berättigat givits äretiteln "lapparnas apostel".
För förståelsen av samernas förkristna religion utgör Reuterskiölds samlade källskrifter med sina »ånga uppgifter om lapparnas mytologi etc. en rikhaltig källa ( se nedan Kap.3 ).

Vahl,

J.

Lapparne

og

den_Lapske_Mission.

Ar 1866 utgavs J . Vahls missionshistoriska verk i två delar.
Det första avsnittet utgörs av en sammanfattande beskrivning
av lapparnas historia, seder och bruk, religion o.s.v.. I det
andra avsnittet redovisas de missionshistoriska uppgifterna.
Dessa sammanställs av J.Vahl , präst i Aarhus, och redovisas
genom en beskrivning av hur situationen varit på norsk,svensk,
finsk och rysk botten.

Öberg,IngemarMission och Evangelisation i Gellivare
Utgavs år 1979 genom kyrkohistoriska arkivet vid Åbo Akademi.
I sin uppsats anger Öberg att han vill klargöra Gel1ivare
kyrksockens kristnande 1740 till ca 1770, och att uppsatsen
vill vara ett bidrag till bygdens missions- och kulturhistoria.
Öberg ger en skiss av den tidiga kolonisationshistorien
och
den kyrkliga expansionen utefter norrlandskusten och på Nordkalotten. Pietismens betydelse för missionsverksamheten och
1appmarksdirektionens verksamhet framhålls.
Den till namnet kristnade bygden fick under undersökningsperioden en i verklig mening "kristen tro och profil".
Bland sina källor har Öberg även Pehr Högströms ,icke så ofta
nyttjade, handskrift till Bellivare församlings historia.

Tigerström, Harald Sveriges Samer och deras kristnande J.
Svenska Missionssällskapets Årsskrift, Bland Sveriges Samer,
1953-1954, innehåller bl.a. Tigerströms missionshistoriska
översikt.
Efter att ha beskrivit den historiska bakgrunden från medeltiden och framåt koncentreras framställning vid 1700-talet, med
dess vittgående förändringar i hela Lappmarkens ecklesiastika
inrättningar.
Bland frihetstidens prästerskap i Lappmarken framställs bl .a.
Per Fjellström, Olof Kiörnig, Johan Laestadius, Nils Sundelin,
Pehr Holmbom och Pehr Högström såsom varande präster med varmt
intresse för den lapska missionen.
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Lappmarksdirektionens funktioner överflyttades 1801 till Kans1 ersgi11 et.
De två bröderna Petrus och Lars Levi Laestadius verksamheter
på det tidiga 1800-talet, och i synnerhet Petrus intensiva
förslagsställande och intresse för undervisningsväsendet i
Lappmarken beskrivs.
De år 1839 öppnade sameskolorna i Svenska Missionssällskapets
regi och dess tidiga verksamhet utgör tidsperiodens slutvinjett.

MistSHellsten, Stig ( r e d ) Kyrkan och Samerna_.
Med anledning av Svenska Missionssäl1 skåpets,Kyrkan och Samerna, 150-åriga tillvaro utges denna minnesskrift.
Missionssäl! skåpets historia redovisas i det inledande kapitlet av sällskapets ordf. biskop Stig Hel 1 sten. Förhistorien
till sällskapets bildande och den historiska bakgrunden belyses av prof. Carl F . Hallencreutz i det andra kapitlet.
Med dessa två inledande kapitlen i boken
ställning för vår undersökningperiod.

ges en god samman-

Beltzén,NilsHärnösandstif tets_tillkomsthistoria_.
Ahnlund,NilsHögtidstalvidHäröösand Stifts_300-års Jub..
Dessa båda artiklar återfinns i Härnösand Stifts Jul bok,1947.
Klyvningen av det gamla ärkestiftet och bildandet av Härnösand
Stift skedde den 13 mars 1647. Till förste superintendent kallades, den 31 maj samma år, Drottning Kristinas hovpredikant
magister Petrus Steuchius.
Bakgrundshistorien till stiftets bildande beror av att landskapen Jämtland och Härjedalen kom att tillhöra Sverige efter
Brömsebrofreden 1645. Jämtland hade varit kyrkligt orienterat
till Uppsala under alla år före 1570. Under tidsperioden 15701645 med de danska intressena kom Jämtlands mycket speciella
kyrkoförhållanden att i praktikens betraktas som ett nära nogsjälvständigt stift.
I artiklarna beskrivs Ärkebiskop Laurentius Paulinus flitiga
omsorg om det odelade ärkestiftet. Paulinus var motståndare
till inrättandet av särskilda superintendenter i Norrland och
Lappmarken. Efter Paulinus död hösten 1646 skedde en nära nog
kuppartad delning av stiftet. Uppsala domkapitel ställdes därvid inför fakta och underrättades först efter superintendenten
Steuchius tillträde i Härnösand, pro forma genom konungbrev
med orden "Det är eder förmodligen veteriigt ...".
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Lundmark Bo

Samernas apostel__.

I sin artikel i Svensk Missionstidskrift,Häfte 1,1969, redovisar Bo Lundmark en studie av samemissionens historia.
Lundmark diskuterar Thomas von Westen - samernas apostel - och
dennes och medarbetarna Randulfs, Oisens och Kil dals kunskaper i lapska språket. Det framstår klart att "Herr Thomas"
ansåg att förkunnelsen och undervisningen borde ske på lapska
språket medan den mäktige biskop Peder Krog var av motsatt
uppfattning.
Lundmark redovisar kortfattat hur Hans Mebius på
språklig
grund ifrågasätter betydelsen och vikten av de uppgifter om
samernas trosföreställ ningar ,som framkommit i de "enskilda
samtal" von Westen haft med samer. Dessa uppgifters värde som
källor är beroende av nedtecknarens språkkunskaper.
Thomas von Westen verkade bland Norges samer, men förutom det
kända brevet till prästerskapet i Sverige, stod han i direkt
kontakt med prosten och visitatorn Nils Srubb i Umeå. Såväl
von Westen som Srubb är pietistiskt beroende.

Ahrnund, Olof Prosten Nils Grubb.
I sitt föredrag vid stiftsmötet i Umeå landsförsamling den 3
sept. 1920, skildrar Ahnlund inledningsvis det särskilda kristendomsförhör som hölls i Umeå pastorat den 8 aug.1724.
En på Kungl.Maj:ts befallning särskilt tillsatt kommission,som
bestod av tre världsliga och två andliga 1edamöter,jämte en av
konsistoriet beful1mäktigad kyrkoherde, hade i över en månads
tid hållit undersökning angående religionen,innan kristendomsförhöret i kyrkan ägde rum. Prästerskapet och 1631 st personer
var på plats från tidig morgon till sen kväll.
Anklagelserna gällde religionen -"Umeå oväsende"-. Den soo
ställdes till svars var den pietistiske kyrkoherden och prosten Nils Srubb. Prosten Nils Srubbs allvarliga kristendom och
hans ämbetsförvaltning skulle rannsakas.
Nils 6rubb frikädes genom Kungl.Maj:ts resolution den 12 jan.
1726. Han får fullständig upprättelse med erkännande av sina
stora förtjänster i sin ämbetsförvaltning.Nil s Srubb,som avled
den 2 okt. 1724 hade då vilat i sin grav ett drygt års tid
utan att ha fått något offentligt frikännande här på jorden.
Upprättelsen av Nils Grubb var samtidigt en sträng dom över
hans belackare, icke minst över de präster, som varit bland
til 1skyndarna vid angivelsen.

I ett tal vid Lycksele kyrkas 150-års jubileum den 18 mars
1951 ger Berlin en bakgrundsteckning till församlingens kyr-
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kor och dess historia. Talet är publicerat i årsboken "Från
bygd och vildmark 1951".
Den vid årsskiftet 1606/7 färdiga "Karl IX :s kyrka" och den år
1736 uppförda "Ola Brans kyrka" låg båda på den s.k. "Gamiaelpl atsen".Til 1 erinran av platsens betydelse restes där år 1920
ett monument i gråsten, (på "gampl atsen" invigs år 1973 "Margaretakyrkan", en nutida efterbildning av församlingens äldsta
kyrka).
Den nya kyrkan i församlingen uppfördes på en annan plats, den
s.k. "Heden".Besl utet att bygga fattades den 7 mars 1793.Sockenstämman den 5 okt. 1794 pålyste arbetets början och utlyste
det på entreprenad. Kyrkan invigdes den 5 okt. 1799.
Dessa kyrkors historia,vittnesbörd från olika tidsperioder med
olika behov, belyser på sitt sätt en lappmarksförsamlings sära r t ^ e d början från den mörka hedendomens tid,genom lappmarksmissionens tid och in i nutiden.

Hallbäck,JohannesPehrHögströmochmissionen._.
I dessa anteckningar från ett föredrag i radio ger rektor
Johannes Hallbäck, Sunderbyn, inledningsvis en sammanfattande
missionshistoria. Därefter koncentreras framställningen
till
att skildra 1appmarksmissonärer i allmänhet och Pehr Högström
i synnerhet.
Framställningen bygger bl .a. på studier av Högströms egna
berättelser i "Beskrifning..." och "Missionsförrättningar..,
Hallers missionshistoriska arbete "Svenska Kyrkans Mission i
Lappmarken", Bygdéns "Herdaminne" och Edmans "Hednisk tro och
kult".
Anteckningarna finns publicerade årsboken "Från Bygd och Vildmark 1932".

Fellman, Jacob Anteckningar 1-IV.
Jacob Fellman tillhörde en prästsläkt som i sex generationer
verkat i norra Österbotten och Lappland. Fellman föddes år
1795 och prästvigdes år 1815. Sina filosofiska studier avbröt
Fellman
efter faderns död år 1819 för att i stället avlägga
pastoral examen. År 1819 utnämndes Fellman till kyrkoherde i
Utsjok i år 1819.
Fel 1 mans "Anteckningar från första året i Lappmarken" publicerades år 1830 i Helsingfors Tidningar. Med J.L. Runebergs bibiträde och under dennes inseende utkom år 1844 i Borgå ett
mindre häfte om 156 sidor med Fel 1 mans "Anteckningar under sin
vistelse i Lappmarken, första och andra året".
I första delen av bokverket är anteckningar för Fellmans tolv
år i Lappmarken samlade. De ger en sammanhängande redogörelse
för en 1appmarksförsamling ur alla tänkbara synvinklar .Tidsperioden är åren 1819/20 - 1831.

17
Med bruten hälsa lämnade Jacob Fel 1 man sitt lappmarkspastorat.
Den 8 mars 1832 utnämndes han till Kyrkoherde i Lappojärvi
pastorat -från och med den 1 maj 1833.1 Lappojärvi kvarstannade
Fel 1aan intill sin på dagen 43 år efter utnämningen timade
död, den 8 mars 1875.
I de följande delarna av bokverket publiceras Fel 1 mans övriga
arbeten såsom "Beskrivningar ... av svenska,norska,ryska och
finska Lappmarkerna", "Bidrag till Lappmarkens Fauna", "Bidrag
till Lappmarkens Flora" och uppsatser med förslag bl .a. till
bättre hushållning i Utsjoki ,gränsfrågor, handelsfrågor m.m..
Bokverkets andra del upptas till stor del av "Bidrag till den
Lapska Mytologien...",
men framför allt möter vi här Jacob
Fel 1 mans argumentering för det nödvändiga bruket av det lapska
språket som undervisningsspråk och gudstjänstspråk samt böckers utgivande på lapska. Finska språket skulle ersätta 1apskan på alla områden och Fel 1 man förde en intensiv kamp för
att tillvarataga lapparnas möjlighet att få använda sitt eget
språk.
Sammanfattningsvis utgör Fel 1 mans "Anteckningar" något av en
guldgruva vid studier av Lappmarkens särart också för vårt
svenska område. 1809 års gränsdragning skär bort den östra
delen av Lappmarken i politiskt hänseende, men historien är
gemensam och de kulturella skillnaderna små.

För förståelsen av missionshistorien i Lappmarken
diet av detta standardverk vara nödvändigt.

torde

stu-

Både pietismen och herrnhutismen hade inflytande i vårt område
dels genom vad som ovan redovisats om drivkrafterna till frihetstidens missionsnit, och dels genom att en herrnhutisk väckelse uppträder i Tornedalen bl .a. inom övertorneå församling
vid 1700-talets senare del.
Under det karolinska enväldets tid kom bl .a. ..ny kyrkolag,
.. ny katekes,., ny handbok, .. ny psalfibok, .. ny kyrkobibel,
..ny skolordning. Karl XI:s kyrkliga enhetsverk genomfördes.
Ortodoxien vidtog skyddsåtgärder mot den tidiga pietismen.Ett
genombrott för pietismen skedde under 1700-talet. Pietismen
med dess prästerliga pionjärer, upplysningstidens filosofiska
ideér och de herrnhutiska pionjärernas insatser sammantaget
innebar en intensiv brytningstid som kännetecknar frihetstiden. Sådan var den faktiska miljön i vilken 1appmarksmissionen skall betraktas.

Airas,KaarloKirkollistaelämääjahengellistäliikeitä. ^
Denna finskspråkiga religionshistoriska studie med Tornedalen
som huvudundersökningsområde finns tillgänglig genom ett sammanfattande innehål 1sreferat i översättning av Axel Sammuli.
Referatet ingår i årsboken "Från Bygd och Vildmark 1932".
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Avhandlingen inleds med en redovisning av nedre Tornedalens
•församlingsliv och begynnelsehistoria. Huvudinnehållet i avhandlingen redovisar det tidiga 1700-talet med renlärighetens
och ortodoxiens kännetecken, den herrnhutiska missionen till
Lappmarken under 1730-talet och 1770-talets s.k. "Wiklundska
väckelse". Airas påvisar att Wiklund under hela sin tid fras
till avsättningstiden i Stockholm hållit den konservativa pietismens ståndpunkt och att övergången till herrnhutismen ägde
rum år 1777.

Detta Hassel bergs arbete om Tornedalen och dess kyrkliga historia täcker tidsmässigt vår undersökningsperiod. Benom sin
koncentration till Tornedalen som undersökningsområde utgör
•framställningen ett komplement till vårt lappmarksstudium.
Inledningsvis tecknas Tornedalens historia. 1700-talets väckelserörelser,som också har förgreningar in i Lappmarken, med pietism och herrnhutism som drivkrafter, skildras ingående i det
andra kapitlet.
De avslutande kapitlen i arbetet koncentreras kring släkten
Laestadius, Lars Levi Laestadius och 1aestadianismen som 1800talets stora väckelserörelse i Tornedalen.

Hasselberg, Carl Norrländskt fromhetslif
Hasselberg ger i denna synodalavhandling en bakgrundsteckning
av norrländskt fromhetsliv och pietismens väsen och historia.
Huvudvikten läggs på en undersökning av de religiösa rörelserna i Lillhärdal och Hälsingland under åren 1768 - 1800 och på
Tornedalens religiösa rörelser på 1770-talet.

de.MderjLudvig.,

P§t_sa§5tämmi2a_y ittnesbördet_.

I denna uppsats ,"Något om andelivet i Tornedalen", försöker
tydligen de Vylder att fånga något av det "speciella" för Tornedalen, ett slags själens särart. Benom jämförelse mellan den
Wiklundska väckelsen och den Laestadianska väckelsen i bygden
vill författaren finna och känna igen "det samstämmiga vittnesbördet" vilket han anger vara en "fulltonig evangelisk förkunnelse". Uppsatsen återfinns i årsboken "Från Bygd och Vildmark 1923".

Nyinan_j J_.A_._j

Ioiy§li*§t§rna_i_Tgrnedalen_.

Detta Nymans föredrag vid folkhögskolan i övertorneå från 19/4
1900 är publicerat i 'Från Bygd och Vildmark,1923, och skildrar i sammanfattande drag huvudsakligen den Wiklundska väckelsen .
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Grapenson,Jöran^Anteckningar

till

Gellivare__._._.

Förutom att teckna Gellivare församlings tidiga historia ger
Brapenson också en bakgrundsteckning av Lappmarkens tidiga
historia. Präster, kateketer och missionärer och deras arbetsinsatser i Sel 1 ivare -f örsaml ing redovisas för t iden 1742 1942.
Grapenson anger själv att han icke gör anspråk på att presentera ett strängt vetenskapligt arbete. Framställningen ger åtskilliga data om församlingsbi1dning,kul tur och näringsliv i
bygden, dock utan att strikt redovisa de källor den bygger på.

Holmgren, Johan Norrlandsläseriet
Pietism, herrnhutism och läseri i övre Norrland redovisas i
sammanfattande framställning i Holmgrens avhandling.

en

1700-talets pietism skildras i fyra kapitel där en tidsmässig
och artmässig avgränsning görs enligt följande schema;
1713
1728
1738
1772

-

28
38
72
1800

Konservativ pietism,
Konservativ och radikal pietism,
Pietism och läseri,
Extatisk pietism,herrnhutism och läseri.

6enora studiet av Holmgrens avhandling binds trådarna ihop och
ovan redovisade pietistiska strömningar såsom "Brubbska väckelsen", Torne Lappmarks konservativa pietism, herrnhutismen,
"Wiklundska väckelsen" bl.a. kan ses i ett större sammanhang.
Nyläseriet och den begynnande separatismen berör främst
regionen och faller till den delen utanför vårt område.

kust-

Hos Holmgren finns som Bilaga 2 . en sammanställning av den
folkliga andaktslitteraturen i övre Norrland enligt bouppteckningar åren 1666 - 1820. I Bilaga 3. ges en översikt av 1 itteraturens förekomst i olika tingslag och städer. Litteraturens
art redovi sas enligt ett klassifikationsmönster (bibel , NT,
psalmbok, Luther, konservativ pietism, herrnhutism). Tidsperioden omfattar tiden ca 1700 till 1850.

Rodén,Nils.Detnorrländksanyläserietsuppkomst
För att förstå 1800-talets väckelserörelser och dessas genombrott tecknar Rodén 1700-talets konservativa pietism, radikalpietismen och herrnhutismen.
Till Torneå Brödraförsamling kommer år 1762 Urban Reinhold
Palmstruch som premiärmajor till Västerbottens regemente.Palmstruch och hans övergång till herrnhutismen skildras.
Som Vice landshövding i Västerbottens län anställdes ,år 1779,
Carl Vilhelm Leijonstedt också han herrnhutare,och därmed får
herrnhutarna en anknytningspunkt i Umeå landsförsamling där
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Leijonstedt hade sitt hem.
Piteåområdet och den herrnhutiska kretsen där
Carpelan på 1770-talet skildras.

kring

bröderna

Rodén diskuterar de -familjeband som -funnits mellan olika släkter. Genom släktskap skulle en möjlighet finnas till herrnhutisk påverkan även till 1aestadianismen.
I två kapitel tecknas herrnhutismens verksamhet i Norrland och
kontakterna med Brödraförsamlingen i Stockholm på 1700-talet.
Landshövdingen i Västernorrlands län,Hampus Mörners omvändelse
och dennes kontakter med prästen Pehr Brandel1 i Nora skildras.
Framställningen avslutas med ett kapitel om den ur
ländska nyläsarnas led framträdande C.O. Rosenius.

de

norr-

Grape,Karl-GunnarKyrkliga förhållanden i L a p p l a n d j
I sin prästmötesavhandling för Luleå stift ger K-6 Srape i de
två inledande kapitlen en sammanfattning av den historiska
utvecklingen för de kyrkliga förhållandena i stiftet.
Dels ges en återblick på tidigare kyrklig verksamhet i Lappmarken och dels tecknas befolkningsutvecklingen samt kyrklig
organisation.
Framställningens huvudavsnitt redovisar dop- och nattvardssedens utveckling i stiftet. Ett urval av församlingar görs och
dopseden skildras med hjälp av uppgifter bl .a. ur födelse- och
dopböcker,inf 1yttningsböcker etc.
Huvudframställningen rör tidsavsnittet efter sekelskiftet år
1900 och faller av den orsaken delvis utanför utanför vår undersökning .

Brännström,

Olaus

Nordkalottens_reliösa geografi.

Brännström skildrar det religiösa livet med utgångspunkt från
att "något av det föregående" i en bygds andliga historia
omformas och återfinns i det nyare. Detta "något" finns kvar i
tankemönster, i seder och i arbetssätt. En senare epok suger
näring ur en tidigare.
Brännströms artikel finns publicerad i den av LKAB år 1972 utgivna minnesskriften "Norrbotten väger tungt".
"Även de religiösa strömningar, som närmast tedde sig som en
import av främmande gods,fick finna sig i att omformas av äldre strömningar och tendenser som fanns i den nya livsmiljön"
skriver Brännström (a.a. s . 165). Brännström låter så "kartan"
över Nordkalottens religiösa geografi bli en "historisk karta"
och hävdar att "... utan den målsättningen skulle den bli ett
lapptäcke utan mönster och mening" (a.a. s. 166).
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Den förkristna religionen och den tidiga kristningsprocessen
tecknas. Stabiliseringen genom Karl IX :s arbete för kyrkans
konsolidering och den tidiga sockenbildningens betydelse redovisas. Pietismen ,väckelserörelserna och 1700-talets missionärsprofiler som Fjellström och Högström samt ecklesiastikverkets betydelse framhålls. Framställningen avslutas med en
redovisning av
bl .a. Norrlandsläseriet och 1aestadianismens
betydelse för Nordkalottens religiösa liv.

Nordberg, A r n e . PetrusLaestadius,upplysareochupprorsman
Denna biografi över Petrus Laestadius (1802 - 1841) är genom
sina omfattande och utförliga anteckningar kring 1appmarksmissonären Petrus Laestadius verksamhet av stort intresse. Bilden
av 1appmarksförsamlingarna och det andliga livet där jämte undervisningssituationen i Lappmarken framträder tydligt.
So» visitator och missionär hade Petrus Laestadius besökt hela
Lappmarken. Redan under sina första missionärsår avgav Petrus
Laestadius sitt "Betänkande rörande undervisningsverkets reformation" .
Under åren 1833 - 1835 var Laestadius general visitator för
Lappmarken. Denna hans "enmansutredning" om Lappmarkens kyrkor
och skolor för att förnya bygdens andliga 1iv,resulterade hösten 1835,i ett förslag till "Reglemente för ecklesiastikväsendet i Lappmarken". Laestadius förespråkade ett återupprättande av de "fasta lappskolorna" och gav förslag för församlingslivets alla områden - gudstjänstliv, gudstjänstspråk, kristendomsundervisning och skola, kyrkostämma och kyrkoråd, befordringsväsende etc.
Den "ambulatoriska undervisningen" enligt
1818-års reform skulle ersättas med "fasta skolor". Laestadius
fick under sin levnad ej uppleva att reglementet och förslagen antogs. Postumt erkännande får han genom att reglementet,
i stort sett enligt hans förslag, antogs den 14 april 1846.
Förutom Laestadius "Journal" (se nedan) så använder och redovisar Nordberg som källor bl .a. Laestadius efterlämnade manuskript.
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Dessa presenteras i översättning till såväl finska som svenska. Den svenska översättningen är gjord av Georg Gripenstad.
Samlingen utgörs av ett av Lars Levi Laestadius år 1856, i
Arjeplog på samiska hållit visitationstal, som endast finns i
manuskript, och följande tryckta skrifter:
Hålaitattea Ristigasa ja Satte al matja kaskan.
/Diskussion mellan en kristen och en vanlig människa/.
21 sid. Tryckt hos J .Swedbom,Härnösand 1839.
Prediko Nobbe Jåulå Peiwen naln.
/Predikan på annandag Jul/.
15 sid. Tryckt hos J.Swedbom,Härnösand

1842.
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Tåluts Suptsasah f Jubmela pirra ja Al matji pirra.
/Samla berättelser om Bud och om människorna/.
259 sid. Tryckt i Härnösand.Förordet daterat 14 dec.1844.
Nobbe Hålaitette® Ristigasa ja Satte Almatja kaskan.
/Den andra diskussionen mellan en kristen och en
vanlig människa/.
17 sid. Tryckt hos PA Norstadt & Söner,Stockholm 1847.
Studiet av dessa "Diskussioner" och den bibliska historien ger
oss en uppfattning om - VAR och HUR - prästen och själasörjaren lägger tyngdpunkten i sin kristendomsundervisning .En verklig bild av mission och evangelisation bedriven hos de människor som är Lappmarkens folk. Laestadius var själv född och
uppväxt i Lappmarken och var därmed väl förtrogen med bygden.
Benom dessa skrifter kan man m.a.o. avläsa missionsläget och
få kunskap om den förestäl1ningsvärld som Lappmarkens inbyggare levde i.

Söderström, Lennart

NorrländsktSockenlivunder_1700-talet

När det gäller kunskapen om hur kyrkolivet på 1700-talet var
utformat i praktiken utgör denna studie av Söderström ett viktigt bidrag. Benom studiet av tillgänglig litteratur och 1700tals handlingar rekonstruerar Söderström kyrkolivet. Kunskapen
om vardagen,fromheten och de religiösa traditionerna och bruken generationer tillbaka redovisas.
Framställningen är koncentrerad
Stifts fyra södra landskap.

till

det

odelade

Härnösand

Under tidsperioden är sockenliv och församlingsliv tillsammans
en fungerande enhet och kan icke skiljas från varandra.
Benom att försöka spåra vad sockenbor själva framfört som sina
åsikter bl .a. i sockenstämmoprotokoll tecknas bilden från sockenbornas egen utgångspunkt .Detta för att inte enbart låta den
röst, som beskrivit sockenborna, komma till tals.
Bakgrunden och förutsättningarna för församling och socken redovisas i de inledande kapitlen.
Det norrländska gudstjänstlivet ger oss dragen av ett egenartat fromhetsliv "...det är de stora avstånden socknarna emellan och de långa och ofta oframkomliga vägarna till kyrkan,som
skapat förutsättningen för en särskild gudstjänstform med
självständig inlevelse i det lästa ordet" (a.a. s.19).
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2.2. MISSIONSSITUATIONEN_ENLIGT_ÖGONVITTNEN
I första hand är vi hänvisade till det rikhaltiga materialet
som finns i arkiven i form av visitationshandl ingår,ämbetsberättelser etc. där 1appsarksmissionärerna genom sina insändna
redogörelser till konsistoriet ger oss ögonvittnets egen berättelse.
Bland tryckta och utgivna ögonvittnesskildringar finns
marksmissionären Pehr Högströms följande arbeten:

1app-

Högström,P.,

Beskrivning öfwer de till Sveriges Krona
lydande Lapmarker.

Högström,P.,

Missions-förrätningar i Lapaarken,
1741 och de följande åren.

I faksimil eutgåvan av Högströms "Beskrivning" ger Gunnar Wikman i en biografisk efterskrift en sammanfattande beskrivning
av 1appmarksmissionären och hans skriftställande. I sin efterskrift i samma bok ger Israel Ruong en saklig kommentar till
detta första "standardverk" om samerna på svenska.
Kunskapen om situation på 1800-talet i Lappmarken får bl .a.
genom 1 appmarksmissionären Petrus Laestadius i dennes journaler från sin tjänstgöring:
Laestadius, p., Journal av Petrus Laestadius för första
året af hans tjänstgöring såsom »issionaire
i Lappaarken. (1831).
Laestadius,P.,

Journal av Petrus Laestadius öfwer
missions resor i Lappmarken,
omfattande åren 1828 - 1832.

Till Laestadius "Journaler" finns en utmärkt kommentar och
ordförklaring
med person- och ortsregister,utgiven av Arne
Nordberg.
I den tidigare redovisade utgåvan med Jacob Fel 1 mans "Anteckningar" är seriens första del att betrakta som ögonvittnets
egen berättelse:
Fel 1 man,J.,

Anteckningar under min vistelse
i Lappmarken, I - IV.

Under tiden 1825 - 1852 var den norske prästmannen Nils Vibe
Stockfleth verksam som präst,missionär och språkman i Finnmarken.Hans dagboksanteckningar från sina olika resor redovisar
en mångsidig bild av kyrkolivet på nordkalotten.
Stockf1eth,Nil s Vibe,

Missionsresor i Finmarken.

24
2.3. LAPPMARKENS_HERDAMINNE
För förståelsen av missionssituationen i Lappmarken och de
drivkrafter som besjälade de män,som hade Lappmarken till sitt
arbetsfält,är varje kunskap om dessa mäns levnadsöden intressant. Sådan kunskap får vi genom studiet av olika herdaminnen.

Bygdén, Leonard Härnösands Stifts Herdaminne.
Genom dessa bidrag till kännedomen om stiftets prästerskap och
de kyrkliga förhållandena inom stiftet, fram till tiden för
Luleå Stifts utbrytning, ges en samlad och rikhaltig beskrivning .
Inledningsvis redovisas stiftets superintendenter och biskopar
med stiftshistoriska sammanfattningar och biografiska anteckningar. Bygdén redovisar därefter, församlingsvis, historiska
uppgifter och series pastorum med herdaminnesanteckningar.

Hylander, Ivar

Luleå_Stift 1904-1981

I tre avdelningar ger Hyländer dessa stiftshistoriska anteckningar. Kontraktsvis redovisas först uppgifterna om kyrkor och
församlingar samt series pastorum. I den andra avdelningen
redovisas stiftsstyrelsen. I tredje avdelningen antecknas i
alfabetisk ordning stiftets prästerskap genom person- och
familjeuppgifter.

Grape Isak Minne af presterskapet
Detta,år 1853,utgivna herdaminne är till innehållet inte fullständigt .Vissa uppgifter som ej kan återfinnas i Bygdéns herdaminne finns här, bl .a. uppgifterna om skolmästare etc. ,uppgifter som är angelägna för vårt studium.

Soulahti,GunnarFinlands prästerskap._,_.
Denna studie av det finska prästerskapet, som särskild samhällsgrupp, dess sociala struktur och dess förhållande till
andra samhällsklasser, under 1600- och 1700-tal en, är i första
hand ett bidrag till kännedomen om de bildade klassernas historia. Genom avhandlingens personuppgifter och register kan vi
dock följa enskilda präster,och vidga vår kunskap om missionssituationen i Lappmarken. Den faktiska, ekonomiska och kulturella situationen för prästerskapet belyses ingående.

Sundelin, Karin

Paster

Uno

Denna bok om 1appmarkspräster och

och Catarina Lovisa .
släktskapsförhållanden

dem
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emellan är väl värd att studeras. I boken redovisas släkterna
Sundelin, Brönlund, Fjel 1 strö», Laestadius, Bran, m.fl . Främst
beskrives den sundelinska släkten. Med livfulla och austiga
berättelser målas lappmarksprästernas arbetsförhållanden.

Boreman, Per
"

Heredaminne

Gestalter

över_släkten_Laestadius
ur Tornedalens andliga_historia

Castrén, Kaarlo Kiveliön suuri herättäjä
Per Boremans artiklar
Laestadius beskriver
ning som han utfört.

och Kaarlo Castréns bok om Lars Levi
denne prästman och den mäktiga livsgär-

Wikmark, Gunnar Pehr Högström
Pehr Högström invaldes år 1749 som ledamot i Kongl. Svenska
Vetenskaps Academien som den 119:de i ordningen bland akademins ledamöter. Bunnar Wikmarks bok om stormannen i Norrlands
kulturliv, Pehr Högström, utgör ett bidrag till Kungl .Svenska
Vetenskapsakademiens historia.
Wikmark genomför en fullständig beskrivning av Högströms
grund och arbetsinsatser.

bak-
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3.1.

Lappmarkens

förkristna

religion.

Kunskap om samisk förkristen religion är nödvändig för förståelsen av de speciella förhållanden, som den kristna undervisningen och missionen haft att arbeta under. De trosförestäl 1 ningar so® 1appmarkspräster och missionärer mötte hos folket,
uppfattades som "mörkaste" hedendon. Våra möjligheter att få
en bild av de förkristna trosförestäl1ningarna begränsas av
att källmaterialet är ensidigt. Det är med "svenskens" ögon
och öron som beskrivningen görs av vad som varit aktuellt vid
konfrontationen mellan två åskådningar .Några skriftliga urkunder för den förkristna religionen finns ej. Som källmaterial
finns vid sidan av de tidiga uppteckningarna, som är gjorda av
endera missionshistoriskt eller antikvariskt intresse, de s.k.
"trol 1 trummornas bilder" och "sena folktraditioner"
upptecknade under senare delen av 1800-talet och under 1900-talet.
Dessutom tillkommer arkeologiska fynd där samisk kultur kan
följas tillbaka åtminstone ca 1000 år. Sambanden är oklara
mellan den samiska kulturen och de betydligt äldre stenåldersfynden, tidiga kulturer med nomadiserande jägare och fiskare.
Har t.ex. den norska komsakulturens uppbärare varit ett slags
föregångare till saraerna ,protosamer ? Fynd av gravplatser,
kultplatser och boplatser ger var för sig material till förståelsen av den förkristna religionen.
I det följande skall redovisas en del av den tillgängliga litteraturen, som undersöker och beskriver den samiska förkristna
religionen.

Holmberg, Uno Lappalaisten uskonto.
Tidigare har det varit svårt för de flesta att kunna ta del av
Holmbergs arbete,"Lapparnas religion". Arbetet som utkom redan
1915 översattes till svenska av Per Boreman redan samma år.Avsikten var att den skulle utges som en volym i serien "Lapparna och deras Land". Denna utgivning blev ej aktuell och manuskriptet har varit 1iggande.Holmbergs arbete bedöms fortfarande som en värdefull genomgång av samernas förkristna religion.
Genom "Centre for Multiethnic Research,Uppsal a University",har
översättningen utgivits år 1987,och ingår som Nr 10 i "Uppsala
Multiethnic Papers".
Inledningsvis ger Holmberg en översikt över tillgängliga
lor och tidigare forskning på området.

käl-

Föreställningar om livet och döden och vilken uppfattning som
föreligger om livet efter döden är avgörande för den utövade
religionen. Människokroppen har tre huvuddelar: livet ,anden
och själen. Kroppen är den "tillfälliga" skepnad som själen
har. Själen är bara "löst" förenad med kroppen och kan under
sömn, sjukdom eller dvala lämna kroppen, även efter döden
tycks finns ett nära förhållande till kroppen eller den dödes
kvarlevor, vilket då blir avgörande för begravningsseder och
förhållandet till den dödes kvarlevor etc. I "det andra livet"
tänktes den döde vara fortsatt verksam och driva samma hanteringar som man haft under jordelivet, om dock på ett mycket
fullkomligare och bättre sätt än här. Därav följer att de dö-

da också har "behov" för detta andra liv, och blir till en del
beroende av de gåvor,som de får med sig i gravarna eller som
fortsatt ges till dem, om än de är döda.
Efter redovisningen om förestäl1ningarna kring död, dödsrike
etc. övergår Holmberg till att kapitel vis redogöra för sådant
som kännetecknar lapparnas förkristna religion;
-

dyrkan av sejtar ,offerkult,
björnkult,
naturgudomligheter,
födelsegudinnor,
hemmets,skogens och vattnets andeväsen,
nåjden.

Den religiösa föreställningen och den utövade religionen är
icke överallt densamma utan lokala olikheter är allmänt förekommande. "Främmande" kulturers påverkan blir synlig genom att
inslag kan tydas som spår av kontakter med "andra" folks
näringar och deras religiösa förställningar. Dessa kontakter
har skett såväl med folk söder som öster (kanske också väster
och norr) om Nordkalotten, och såväl före som efter det att
dessa områden kristnats.

Karsten, Rafael Samefolkets religion.
Karsten ger en översiktlig redovisning i likhet med vad
berg hade gjort ca 35 år tidigare.

Holm-

Karsten hävdar: "Ett primitivt folks religion måste i främsta
rummet förklaras ur sig själv, ur de föreställningar som
obestridligen framträder inom densamma, och icke enligt några
för tillfället måhända allmänt härskande religionsvetenskapliga 'teorier'" (a.a. s.16).
En jämförande metod med andra naturfolks religioner för att
förstå vissa drag i lapparnas primitiva religion används. Utgångsläget är härvid, att naturfolk som lever i bergstrakter
syns vara starkt påverkade av den naturliga miljön, och jämförelsen görs för att belysa samernas aninistiska naturdyrkan.
Grunden för samernas urreligion anges vara animism och andetro , som efterhand utvecklas i polyteistisk riktning, och
andeväsendena antropomorficeras.
Karstens uppfattning om missionsinsatserna i Lappmarken är
tydlig "...det vilar något av tragik över den lapska religionen liksom över hela den lapska kulturen. Denna uppfattning
stärkes när man kastar en blick på den lapska missionens historiajdet sätt på vilket kristendomen påtvungits detta naturfolk. Drivna av en överlägsen ras alltmera mot norr, till de
ogästvänliga arktiska trakter där de slutligen funnit en sista
tillflyktsort, har samerna haft att utkämpa en kanske hårdare
kamp för tillvaron än de flesta andra naturfolk. I denna kamp
har religionen varit deras förnämsta hjälp och stöd, men även
detta stöd har man berövat dem" (a.a. s.140).
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Edman, August Hednisk tro och kult samt kristlig mission
I en översiktlig framställning ges två huvudavdelningar, dels
behandlas lapparnas religiösa föreställning och dels missionen
i svenska Lappmarken. Skriften utkom år 1S88. Som källor har i
första hand, då tillgänglig, litteratur på svenska använts.
Edman framhåller att lapparnas hedniska religion dels består
i "dyrkan av de döda" och dels i "naturdyrkan". Kulten består
främst i offer och trolldom (magi).
Lapparnas naturdyrkan blir bl .a. tydlig i att de förnämsta
himlakropparna
(solen och månen) dyrkas som gudomliga väsen
och att naturföreteelser som t.ex. åskan ägnas gudomlig dyrkan .
Den andra huvudavdelningen ägnas åt en historisk överblick av
den kristna missionen från medeltiden och fram till samtiden.
Avslutningsvis redovisas den på 1880-talet aktuella, missionen
och de föreningar och sällskap som bedriver denna.

Inledningsvis ges en sammanfattande genomgång av källmaterialet för studier av samernas religion. Källorna är dels de 1 it—
terära käl1orna ,dels de arkelogiska fynden, dels trol1 trummornas bilder, och slutligen de "sena" folktraditionerna.
Mebius avsikt är att bidra till kartläggning och analys av
samernas andliga kultur. Tidsperioden för undersökningen är
inte klart avgränsad, men omfattar uppenbarligen en tid, då
samerna i hög grad varit beroende av renskötsel i olika former .
En systematisk genomgång av offerriterna fullföljs. Anledningar till offer anknyts till den dagliga näringen
(renskötsel,
fiske,jakt etc.).Andra väsentliga offerändamål har varit sjukdom ,havandeskap och födande. "I samernas förkristna religion
har schamanen ... en central ställning. Schamanernas funktion
i sin miljö kan betecknas som förmedlande mellan människa och
gudavärld, mellan profan och helig sfär. även om schamanen
ingalunda kan betecknas som en offerpräst i egentlig bemärkelse,kan det konstateras,att han har ett påtagligt samband med
offerkulten" (a.a. s.47). Det är sannolikt att inte alla offer
utförts under ledning av en schaman, "mindre" offer har kunnat
utföras utan nåjdens sakkunskap. Mebius håller för troligt att
det varit de stora kultiska sammanhangen som krävt nåjdens
medverkan.
Som offerdjur har inte bara renen använts utan "främmande"
djur som inhandlats från de skandinaviska grannarna förekommer
"... möjligen kan förekomsten av offerdjur, främmande för
samisk kultur, betraktas som en disintegrering av samisk religion, resulterad av kontakten med främmande nordisk kultur.
Offer av brännvin och öl ... kan också betraktas som en innovation i offrandet"(a.a. s.50). Offerdjurens kvalitet, kön,
färg
etc. har haft betydelse .Offret har varit sådant att det
inneburit att den offrande fick avstå betydande värden ur rent
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ekonomisk synpunkt. Sedan offerdjuret utsetts, kanske med nåjdens och trol 1 trummans hjälp, märktes det stundom med olikfärgad trådar beroende på vilken offermottagaren var. Offer av
levande djur har förekommit, men vanligare har troligtvis
varit att offerdjuret avlivats. Hel offer,genom placerande på
något slags offeraltare eller genom nedgrävning, har förekommit. Offret kunde också utgöras av en offermåltid, där de bästa "bitarna" gavs åt offermottagaren. Offerdjurets benknotor
behandlades med största varsamhet vilket förknippas med föreställningar om offerdjurets regeneration. Offerdjurens fett
och blod är intimt förbundna med de speciella kultobjekt som
utgörs av s.k. "offerträn". Mebius redovisar en sammanfattande
uppställning av olika typer av offerträn (a.a. s.65>. Enligt
de svenska källskrifterna, som Mebius använder,förekommer påfallande ofta upplysningar om de s.k. "sejtarna". Sejtarna har
tydligen varit "... av tre typer,sejtar med nonfigurativ karaktär ,stubbar samt pålar"(a.a. s.67). Sejte är uppenbarligen
en gemensam benämning på gudar av olika dignitet, men också
det påtagliga kultföremålet, uppfattat som representant för
gudarna i offerkulten.Icke-animaliska offer (ex. brännvin ,ost,
mjöl gröt,föremål av trä, ben, horn, lin,hår och "ädel" metall)
är flitigt omnämnda i de litterära källorna och belagda genom
arkelogiska fynd. Avslutningsvis sammanfattar Mebius sin systematiska och deskriptiva genomgång av de samiska riterna med
att redovisa offertider och offerplatser.
Samernas förkristna religion har ofta inordnats i ett nordiskt-germanskt kultursammanhang och tolkats utifrån denna
synpunkt. Mebius genomför i det tredje kapitlet i sin avhandling, en belysning av den samiska religionens offerriter med
hänsyn till ett "östligt" kultursammanhang. Benom de överenstämmelser med nordeurasiatiskt kultursammanhang, som den förtagna jämförelsen av offerkultens innehåll och funktion uppvisar, hävdas att "... den samiska religionen har en östlig
proveniens. De mer eller mindre punktuella jämförelser som
gjorts i detta avsnitt av framställningen är om inte annat ett
ytterligare stöd åt uppfattningen,att samernas religion på ett
fruktbart sätt kan fogas in i ... 'den arktisk-eurasiatiska
kontexten'..."
(a.a. 5.102). Därmed har icke någon slutsats
dragits om den samiska religionens historiska ursprung.
Det s.k. "Ruto-offret" redovisas i ett särskilt kapitel. I det
avslutande kapitlet genomför Mebius en diskussion om det
samiska offret som religionsvetenskapligt problem
och ur
fenomenologisk aspekt. Vidare genomförs en diskussion om det
det historiska ursprunget.

Mebius Hans Sjiele. Samiska traditioner om offer
I ovan redovisade arbete ,Mebius,H., Värro, används främst de
litterära källorna, relationerna från 1600- och 1700-talet som
beskriver den samiska religionen. I detta arbete genomförs en
deskriptiv analys av offerriterna såsom de föreligger bevarade
i uppteckningar gjorda under 1900-talet. Traditionsbärarna
utgör en historisk kontinuitet mellan den samiska religionen,
såsom de litterära äldre källarna beskrivit den,och den traditon som finns bevarad om densamma in i nutiden. Traditionerna
som de föreligger i bevarad form kan icke betraktas som källa
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för den ca 250 år äldre religionen, en då levande och organisk
del av den samiska kulturen, utan utgör enbart ett vittnesbörd
om traditionsbärarens egna kännedom om äldre förhållanden,
I det traditionsmaterial som genomgås framträder mycket talrika föremålsoffer, sjiele-offer, vilka också varit i bruk långt
efter den tid,då samerna bl ev föremål för kristen mission.
"Sjiele ... är ett centralt begrepp i samisk tro och sed kring
födelse , giftermål och död samt offrande. I den senare funktionen måste begreppet hållas skilt från 'tsekkuve' och 'värro', som avser ett mera renodlat offrande än sjiele-offret. I
källorna till ett äldre samiskt kultbruk, än det som speglas i
de sentida folkminnen, framträder inte i någon större utsräckning något som här betecknas sjiele-offer" (a.a. s.109).
Var
det så att detta slags offrande uppfattades så anspråkslöst av
1600- och 1700-tals auktorerna att de endast intresserat sig
för det 'grövre' offrandet av djur etc.? Mebius anger som den
troliga tolkningen " ... att de talrika beläggen för sjieleoffret i det senare, <sentida samisk offertradition>, kan ses
som ett uttryck för förändrade religionsekologiska faktorer"
(a.a. s.109) .
Avslutningsvis säger Mebius: "...begreppet sjiele kan mycket
väl uppfattas som en språklig symbol för den förändring,som
den samiska religionen genomgått under den i tiden långt utsträckta kontakten med en icke samisk kultur" (a.a. s.110).

Mebius, Hans Offerkult och jaktritet
I denna artikel ger Hans Mebius några sammanfattade synpunkter
på lapsk religion .Artikeln ingår i årsboken "Norrbotten 1970".
(F.ö .innehål ler denna årsbok,vars huvudtema är "nordskandinaviskt" bl .a. Ernst Mankers uppsats med en tolkning av Ossian
Elgströms bildberättelse "Björnfesten").
Den offerkult som tidigare beskrivits och som den framträder i
1600- och 1700-tal skäl 1orna har varit knuten till renskötseln.
Uppgifter om förestäl1ningar knutna till renjakt är fåtaliga.
Däremot är det uppenbart att den lapska björnkulten varit levande långt in på 1800-talet.
Det är nödvändigt att göra en distinktion mellan "offer" och
"jaktriter". Mebius skriver: "Offret innesluter tre parter,
den offrande, det som offras och den som mottager offret. Offret är en angelägenhet mellan människor och gudar. Jaktriter
däremot kan karakteriseras som en angelägenhet mellan jägaren
och hans byte" (a.a. s.62).
Mebius utför en kortfattad diskussion om en tänkt utveckling
från en jägar- och fiskarkultur till en nomadiserande renskötselkultur. Renskötsel kan, i tiden, tänkas existerat samtidigt
som renjakt. "Om vi vågar antagandet, att renskötseln har ett
samband med renjakten, är även sambandet mellan renoffret hos
renskötarna och jägarnas riter beroende härav" (a.a. s.64).
Den till artikeln fogade notförteckningen med 1itteraturhänvisningar är en utmärkt vägledning för vidare studier.
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I norra Sverige -finns många hundra 1 apska offerpl atser. Men
ett tiotal fyndplatser från sen vikingatid och tidig medeltid
är särkilt intressanta såväl ur rent arkeologisk synpunkt som
ur religionshistorisk och etnol ogisk synpunkt.
Fyndmaterialet på dessa diskuterade platser är föremål bl .a.
smycken/hängen, spännen och remprydnader, ringsmycken, kedjehåilare, pärlor,etc. Vid sidan av dessa föremål förekommer på
ett antal platser även mynt.
Mellan det yngsta säkert daterbara fyndet, av dessa föremålsfynd, och de skrivna 1600-tals och 1700-tals källorna är det
ett par,trehundra år. De skrivna källor omtalar icke föremålsoffer.
Serning genomför en diskussion om olika tolkningsalternativ
till dessa fyndplatser, att de skulle kunnat vara boplatser
eller handelsdepåer.Serning utgår ifrån att det är fråga om
offerplatser och anger som en möjlig tolkning för föremålsfynden och problematiken kring dem "...handelskontakterna tycks
ha ändrats, vilket kanske inneburit att de föremål ,man var van
att offra slutade strömma in. Det kan också ha inträffat en
förändring i själva religionen. Jag skulle här gärna vilja
framkasta den tanken, att de norrländska jaktmagiska hällbilderna, som visserligen hittills icke har påträffats inom
offerplatsfyndens områden, kanske ersatts av offerplatsernas
votivgåvor
under sen vikingatid och tidig medeltid, därför
att renskötselns ökade betydelse med allt vad det innebar medförde förändringar i det religiösa tänkesättet"(a.a. s.74).

Bäckman, Louise

Sajva_.

Avsikten med den undersökning, som genomförs är, att genom en
fenomenologisk analys av trosmaterial från olika eurasiatiska
folk om sajva-förestäl1 ningen, se om denna är förankrad i det
eurasiatiska kul turmönstret eller om den är ett inlån från
ett nord-germanskt kulturmönster. Föreställningen om, och tron
på, särskilda andeväsen är belagd i 1600-tals och 1700-tals
källskrifter. I de södra Lappmarkerna kallas dessa väsen för
"sajva" ,och har betydelse genom att vara hjälpare,rådgivare
och beskyddare.
Undersökningen begränsas i första hand till området söder o®
68;de breddgraden .Inledningsvis redovisas en etymologisk översikt för ordet "sajva". Ordet är i sig ett germanskt inlån,
och det är oklart om detta inlån har skett för att beteckna
"dubbelbottnade sjöar" eller om inlånet skett för att beteckna
"någonting som hör till den övernaturliga sfären". Betecknande
för de dubbelbottnade sjöar, som omnämnes i käl1skrifterna är
att fisket där är särdeles bra, sjön i sig är helig, saivosjöarna saknar tillopp etc. Möjliga betydelseförskjutningar
,
skiftande beroende på geografisk hemort, ger begreppet "sajva"
olika betydelser: helig, helig plats, heligt berg, helig sjö,
andeväsen på de heliga orterna etc. Hos auktorerna har ordet
"passé", som är allmänt i hela det samiska området med bety-
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delsen helig, i sammanställningen passevare , uppfattats
synonymt med "sajva" (a.a. s.19).

sam

Schamanismen är den del av den samiska religionen som har haft
bestånd längst. Enligt traditionsmaterialet kring
"noajdie"
är
dennes hjälpandars
hemvist sajva-riket, så också hans
skydds- och tjänsteandars. Enl igt källmaterialet, som icke är
otvetydigt
och som är sentida, ges icke någon möjlighet till
en klar definition av "sajva",det går icke att klart fastlägga
dess ursprung eller betydelse.Schamanismen ger oss ett tydligt
eurasiatiskt sammanhang för sajva-förestäl 1 ningen,

Bäckman,L -_Hultkrantz, Å

Studies in lapp schamanism

Schamanismen är djupt förankrad i gamla jägarkulturer med sin
individualism etc., men mindre utvecklad i åkerbrukskul turer
med sin högre teknologiska utveckling och sociala komplexitet.
Schamanismens spridningsområde/hemort är i första hand nordligaste Europa, norra och centrala Asien, Nord och Syd Amerika.
Starkast utvecklad är emellertid schamanismen i Sibirien och
dess nordeuropeiska utlöpare, med den lapska schamanismen. I
den sibiriska schamanismen återfinns alla karakteriska drag,
som finns utvecklade inom andra områdens schamanism.
Hultkrantz utvecklar och definierar fyra viktiga grunddrag i
schamanismen:"...the ideological premise, or the supranatural
world and the contacts with it? the shaman as the actor on
behalf of a human group; the inspiration granted him by his
helping spirits; and the extraordinary,ecstatic experiences of
the shaman" (a.a. s.ll , i anslutning till: Eskeröd,A.,1964,
Needs,Interests,Values,and the Supranatural .Studia Ethnographica Upsal iensis,vol.21.pp.81-98.Lund.).
Schamanismen som
fenomen, enligt detta schema,är väl dokumenterad och återfinns
över hela världen, men har varit starkast utvecklad i norra
Eurasien och dess gränsområden, centrala Asien och norra Nord
Amerika (a.a. s.30) .
Bäckman och Hultkrantz föreslår ett program med fyra skäl för
fortsatt studium
av den lapska schamanismen: "Firstly, it
offers an interesting case in comparison with other foras of
shamanism...;Secondly, Lapp shamanism represents Finno-Ugrian
shamanism... ;Thirdly, the source material on Lapp shamanism is
comparatively old,...;Fourthly, the early sources on Lapp shamanism were written mostly in Scandinavian languages and have
therefore
been
rather
inaccessible to non-Scandinavian
researchers ... As a consequence,only a small amount of Lapp
shamanic materials has appeared in international scientific
discussion ..." (a.a. s.36f).
Bäckman och Hultkrantz diskuterar var för sig olika tänkbara
aspekter på schamanen och schamanismen, roller, betydelser och
jämförande perspektiv.
Rapporten presenterar en utförlig bibliografi, med källor och
litteratur från 1600-talet och 1700-talet, och senare 1itteratur och källor (trummaterial med tolkningar,upptecknat traditionsstoff etc.) .
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Paulaharju, S a m u l i

Seitoja ja Seidan palvontaa.

Paul ahar ju genomf ör en översiktlig beskrivning av de olika
slags
sejtar som omnämns i litterära källor och som bevarats
i sentida traditionsstoff . Det har funnits träsejtar och stensejtar,f i gurat iva eller non-figurativa , det har funnits sejtar som bestått av säregna naturföremål men tydligen också
sådan som genom mänsklig kraft formats till ett gudabeläte.
Samuli Paulaharju som under 1920-talet företagit resor i Lappmarkerna i Finland, Norge och Sverige, har upptecknat ett rikhaltigt material av allt slags folklore; gamla seder, trollformler och religiösa föreställningar, sägner och gamla besvärjelser etc..
I inledningen till sin skrift om sejtar och dyrkan av sejtar
återger han hur en gammal lapp förklarar och erinrar sig sina
förfäders urgamla dyrkan av sejtar:"... 'Lappalaiset palvelivat
kiviä,panivat jumaliksi ja voitelivat kalanrasval1 a ja purunkuulla', sillä 'ihmi sen sufcu on sel!aista,että pitää palvella
jotakin,vaikka ei Jumalast tiijä mitään'..." <fritt översatt:
lapparna tjänade stenar,höll dem för gudar och smorde de» »ed
"det bästa fettet från fisken och renen" , ty, människosläktet
är sådant, att man "håller på och tjänar" något, emedan man
inte vet något om Gud> ,(a.a. s.5).
Efter denna översiktliga redovisning återger Paulaharju insamlat material från följande områden: Utsjoki, Enontekiö, Muonio och Kittilä .

Lundmark,BoManno- om_månen i lapsk religion
I denna lilla uppsats i årsboken "Västerbotten 1968" ges en
översiktlig och skissartad beskrivning av "måndyrkan" , med
kortfattade kommentarer till de litterära källorna från 1600talet och 1700-talet, och till sentida uppteckningar av traditioner kring "måndyrkan" samt en diskussion kring olika forskares ståndpunkter och tolkningar av "aåndyrkan".
"Karsten, som gjort den senaste framställningen om Manno, har
alltså fel, när han förnekar offer av renar och andra djur
till denne gud. SERNIN6
har dessutom visat att det är oriktigt att som den finske forskaren hänföra offer av metallföremål till en sen och förflackad utveckling av de ursprungliga
offerriterna. Liksom MEBIUS måste man överhuvudtaget reagera
mot Karstens alltför mekaniska eller affärsmässiga tolkning av
förhållandet till gudarna, så även Manno, den lapske månguden"
<a.a. s.199) .

Lundmark,

Bo

BAEI^yi

MANNO

NASTITjSoll-OEh-ilQkylt._

De äldre litterära källorna har i liten omfattning meddelat
kunskap och upplysningar om sol - och aånkult samt astral a och
celesta föreställningar hos samerna. Lundmark blir därför i
sitt avhandlingsarbete ofta hänvisad att använda det sentida
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traditionsstoffet i större utsträckning än vad andra forskare
som t.ex. MEBIUS och BÄCKMAN ansett vara rimligt, det samsa
förhållande gäller bruket av de svårtolkade "trumbilderna".
För Lundmark har trumsymboliken kommit "... till relativt flitig användning i kompletterande och förtydligande syfte. Solsymbolikens framträdande plats på trumman har motiverat att
den presenteras i ett särskilt avsnitt" (a .a . s .8) . Filologiska överväganden har getts stort utrymme.
I samiska förkristna religionen har solen dyrkats som moder
till alla levande djur.
Offerkulten med såväl animala som
vegitabiliska offer till guden och offermåltider. Den s.k.
"solringen" som offerrit har av många forskare betraktats som
ett inlån från nordiskt-germanskt kul turområde, vilket avfärdas av Lundmark, som vill hävda den rituella handlingen som
ursprungligt samisk. I sol mytologin är det
"solens dotter"
som ger renen till samen. Måndyrkan hör tidsmässigt främst
till den mörka tiden av året; jultiden och högvintern. Till
månkulten hör fÖrestäl1ningar förknippade med havandeskap och
födelse. Den s.k. "solringen" har också en rituell motsvarighet i en "månring". Lundmark genomför en deskriptiv sammanställning av olika föreställningar förknippade med de astral a
och celesta fenomen t.ex. "den kosmiska-älgjakten".
Särskilt belysande för kunskapen om den samiska förkristna
religionen är, att Lundaark för varje moment genomför en redovisning och analys av tidigare forskares tolkningar av kulten.

Fjellström, Pehr Kort Berättelse om Lapparnas Björnafänge
Björnjakt och därmed förknippade jakt-,si akt- och offerriter
är känd som vanligt förkommande hos alla folk över stora delar
av de cirkumpolära områdena. Fjellströms år 1755 utgivna berättelse är den första beskrivningen på svenska om björnjakten
hos samerna. Fjellström var verksam som präst i det sydsamiska
området och en tid bosatt i Lycksele.
I Fjellströms framställning får myten tjäna som bakgrund och
"hufwudorsaken" till de riter som förknippats med jakten av
den gudomlige, den helige. Benom berättelsen återges den omfattande rituella förberedelsen före jakten, olika tabuföreställningar, jaktens genomförande och det rituella hemförandet
och slaktandet av jaktbytet samt den ceremoniella måltiden och
begravandet av björnens ben "på det ställ et,der han blifvit
kokad"(a.a. s.30).
Fjellströms skrift finns nu tillgänglig i faksimileutgåva och
har därvid försetts med Louise Bäckmans kommentar och kortfattade biografi över Fjellströ®.

Edsman, Car]-Martin

Studier i jägarens religion .

Edsman genomför i uppsatsen första kapitel en genomgång av hur
den "etnologiskt-religionshistoriska forskningen, i den mån den
blivit kul turmorfologiskt oreienterad" främst kommit att befatta sig med "kulturkomplex,där förfäderskulten" står i cent-
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rum. Uppmärksamhet bör riktas mot ett äldre kulturmorfologiskt
skikt med totemistisk djurdyrkan, nämligen den gamla jägarkulturen (a.a. s.33f). Förfäderskultens symboliska bakgrund är
växtriket,dess yttre livsvillkor utgörs av jordbruket,och dess
konstnärliga skapande av träsnideri och stenskulpturer. Ur den
gamla jägarkulturen härstammar jaktriter och schamanism, som
är två avgränsade företeelser. Schamanismen har vuxit fram /
utvecklats ur jaktriten. Edsman redogör för forskningens
aktuella läge och uppgifter.
"De skilda inhemska vetenskapsmän,som oftast ur andra synpunkter än de religionshistoriska framdragit material till den
1apske,finske eller nordiske jägarens tro och sed ha icke sällan saknat orientering i den aktuella, internationella forskningen på motsvarande områden, där de överhuvud taget av kronologiska skäl haft möjlighet att beakta densamma. De ha därför inte alltid insett värdet av det i Norden föreliggande materialet, samtidigt som de gått miste om både fakta och hypoteser, som skulle underlättat förståelsen av detsamma. Därigenom har blicken blivit skymd för att vi verkligen ha möjlighet
att också på nordisk mark -visserligen efter kritisk sovringkomma åt ett arkaiskt,förkristet religionsskikt" (a.a. s.48f) .
Därefter redogör Edsman för förhållandet "jägaren,vil1ebrådet
och makterna hos eskimåerna" och de finska björnceremonierna.
Det rikhaltiga finska sång- och diktmaterialet förknippat med
björnens jakt-,si akt och offerriter redovisas och kommenteras.

Sommarström,

Bo

Den fyrkantiga so]en.

"På flertalet av de bevarade lapska trummorna, och nästan på
alla sydliga bland dess,förekommer en centralt placerad figurgrupp , ofta i själva mitten av trumskinnet med de övriga målade figurerna runt omkring. Srundformen som vi här skall kalla
'rutkors',
utgörs av en oftast rombisk fyrkant eller ruta
ställd på kant och försedd med ett rakt streck utgående från
vardera
hörnet" (a.a. s.105). Enligt 1600-tals och 1700-tals
källorna uppges betydelsen av tecknet vara "solen". Men varför
har då solen avbildats fyrkantig och varför är den oftast
centralt placerad? Kan det bringas någon klarhet i hur "rutkorset" skall uppfattas ,eller måste det förbli trummans och
dess brukares enskilda hemlighet?
I uppsatsen belyser Sommarström problematiken kring "rutkorset" genom
ett antal jämförelser med likartade företeelser
utanför det lapska kul turområdet. "Det knapphändiga lapska
källmaterialet utesluter sannolikt möjligheten av en lösning
av problemet, men vi kan få ökad insikt. Det berör schamanens
förhållande till tid och rum, hans 'religiösa' behov av säker
orientering i kosmos och praktiskt-magiska behov av medel till
förvandling från sinnevärlden" (a.a. s.106).
I uppsatsen redovisas förekomster av likartade korstyper i
skiftande kulturområden. "Sammanfattande antar vi, att samerna
haft olika ornament av rutkorstyp, som fått ökad betydelse på
nordisk botten, just i det sydligaste området med de flesta
ömsesidiga kontakterna, förmodligen under intryck av nordbornas påtagliga symboler med samma grundform..." (a.a. s.144).
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Vilkuna, Asko Namba - Skiello
I årsboken "Norrbotten 1967" ,vars huvudteaa är "Sameslöjd",
medverkar Asko Vilkuna med en artikel om det samiska naangivningssmycket "Nabaa-Skiel1 o". En av de frågestäl1ningarna han
tar upp är om ",.. en brygga kan byggas mel 1 an två kul turer, å
ena sidan den samiska och nomadiska, å andra den industriella,
svenska, finska, utländska - vad som helst ..." och oa det
finns " ... någonting i den gamla sametraditionen, som aan kan
återuppleva och ställa till sameslöjdens och samekulturens
tjänst? ..." (a.a. s.155) .
Skiello hade ofta form av en mässingsring, huvudsyftet aed
skiello var att tjäna som amulett, d.v.s. som skyddande föremål i farliga /tabu/ situationer. Vilkuna anförs"... och de
mest tabubelagda sakerna var de som hade att göra med björnen,
med döden, med trol1 trumman, med den farliga månaden
/basse
stanno/..." (a.a. 5.156).
Därefter följer en redovisning för bruket av mässingsföreaål
vid björnjakten och dess riter, trol1truaman och den farliga
månaden. Som källor används skildringar från 1600-, 1700- och
1800-tal en.
Vilkuna anför att enligt de gamla trosförestäl1ningarna förhöll det sig så att: " ... som ett yttre tecken för själen har
människan två karakteristiska egenskaper: sitt utseende och
sitt namn ... Själen eller personligheten eller sfcyddsanden
hade också ett namn, soa gick i arv. Allmänt trodde man att
det var förfaderns skyddsande, som satte sig i barnet ...
skyddsanden satte sig inte i barnet vid födelsen ... därför
var tiden efter födelsen farlig för barnet ... barnets personlighet var /tabu!a rasa/ ... föräldrarna å sin sida sökte
skydda barnet genom att binda skiel1 o-föremål över vaggan ...
enligt den nordiska tron fick barnet skyddsanden, personligheten, lyckan och namnet på en gång och som ett yttre tecken på
att barnet hade blivit ockuperat av skyddsanden var det att
första tanden upppenbarades i barnets mun ... " (a.a. s.l58f).
Vilkuna redogör därefter för vilken stor roll metall- eller
silverföreaål spelat vid de s.k. "omdopen", då när det kristna
dopet liksom tvättades bort.
Skiellos äldsta funktion tycks ha varit enbart skyddande aen
också med stark eller direkt kontakt med skyddsanden. Efter en
kortfattad redogörelse för att bibeln icke förbinder naangivningen och dopet ned varandra, och inte lämnar föreskrifter
om vare sig faddrar eller faddergåvor, men att sådant fungerar
fortfarande, samt att många barn får ett kors etc. vid dopet
eller konfirmationen, att bäras runt halsen konstaterar Vilkuna : "... att kyrkan och den samiska traditionen här har aånga
gemensamma faktorer, som också förekommer i det finska, norska
och svenska folklivet. Som vi fått veta behöver nabaa-skiel1 o
inte enbart vara en ring. Det kan vara ett smycke vilket soa
helst. Huvudsaken är att den ges barnet i samband med namngivningen och att givaren aed den vill göra henne lycklig och
framgångsrik. Vore det inte någonting i dagens samiska slöjd
att återuppliva denna dopgåva, nabma-skiel1 o , med så djupa
rötter i den samiska traditionen" (a.a. s.160).
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Laetadius,LarsLevi

Fragmenter i Lappska Mythologien ;

Två kyrkoherdar, J.Fellman i Utsjoki församling och L.L. Laestadius i Karesuando -församling har, under 1830-talet, var -för
sig , om än korresponderande med varandra, självständigt sammanställt om-fattande arbeten om den lapska mytologien. J.Fel 1 mans arbete finns utgivet, år 1906, i del två av hans "Anteckningar". L.L.Laestadius arbete, ursprungligen i fyra delar av
vilka de tre senare påträffats först år 1946, utgavs år 1959,
med inledning och kommentar av Harald Brundström.
Laestadius genomför en sammanfattande beskrivning av lapparnas
gudalära, offerlära, spådomslära och bevarat sägenmaterial.
Laestadius redovisar de skrivna källorna och den rådfrågade
litteraturen i sin inledande "erinran till läsaren". Förutom
dessa källor har Laestadius, själv uppvuxen och hela livet
verksam i Lappmarken, haft tillgång till sin egen kunskap om
och kontakt med muntligt bevarat traditionsstoff.

Widén,

Bill

Stormaktst idens prästerskap och lapparnas

I uppsatsen genomförs en diskussion varför de svensk-finska
1appmarksprästerna under ortodoxien haft så jämförelsevis
liten kunskap om lapparna föreställningar. Berodde okunnigheten "... på bristande intresse för mytologiska spörsmål eller
på oförmåga att komma åt lapparnas innersta tankar? Eller lade
yttre omständigheter hinder i vägen för ett inträngande i den
lapska religionen ? " (a.a. s.145).
Widén hävdar att okunnigheten mer beror på principiella orsaker än på praktiska omständigheter. Olika åtgärder för att
komma till rätta med de praktiska svårigheter som mötte missionsinsatserna i Lappmarken på grund av det nomadiserande
livet som lapparna levde och den därmed dåliga kontinuiteten
som kunde upprätthållas i undervisningen. Försök gjordes att
påverka till fast bosättning etc. Avsikten var att avguderiet
skulle övervinnas med undervisning. Förhållandevis få är också
rapporterna om åtgärder mot lapparnas avguderi. Widén tänker
sig tre orsaker till detta. För det första måste stormaktstidens präster iaktta försiktighet av politiska skäl och kunde
icke gå allt för hårt åt lapparnas avguderi - de kunde ju fly
till Norge. För det andra är det troligt att man haft stor
respekt för lapparnas troll domskunskap. För det tredje hade
prästerna märkt att lapparna, som eljest var fredliga av sig,
lätt övergick till våldshandlingar, ifall man störde dem i
deras kult. "Vi k unna alltså fastslå,att prästernas uppträdande mot avguderiet var hovsammare,än man i allmänhet velat göra
gällande ... ju mer nitisk prästen var, desto omsorgsful 1 are
hemlighöll lapparna sin hedniska religion" (a.a. s.165).
Ytterligare till dessa orsaker kommer "...lapparnas egna föreställningar om, att de gamla gudarna förlorade sin makt, ifall
obehöriga kommo åt dem ... det de <prästerna> med egna ögon
inte kunde se och erfara förblev i de flesta fall förborgat
för dem ..."(a.a. s.l66f). De ortodoxa prästernas ringa kännedom om den lapska mytologien berodde således dels på bristande
intresse för densamma,del s på oförmåga att komma underfund med
den.
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Manker, Ernst

Laggmarksgrayar..

En god bakgrundsbeskrivning ges genom ett längre citat ur inledningen till Mankers arbetes "De kända samiska, lapska, gravarna ute i markerna äro relativt fåtaliga. Inga monument utvisar dem, och spåren efter dem, några stenar för en klipphåla
eller några häl 1 ar på marken, ha snart så övergått i den
naturliga miljön, att endast ett forskaröga kunnat avslöja människohänders verk. Utan att vara gripna av någon påfallande
skräck för döden eller den döde ha de efterlevande dock gärna
undvikit gravplatsen. Sedan den döde väl kommit till sitt vilorum och där försetts med sina förnödenheter för det fortsatta livet hinsides, har han lämnats ifred. Någon varaktig tillsyn av graven synes icke ha förekommit hos samerna före det
kristna skedet med begravning i vigd jord ... Den levande traditionen om dessa gravar och deras belägenhet är också i allmänhet mycket vag" (a.a. s.9).
Manker genomför sin undersökning om gravskick och dödsföreställningar
med hjälp av de äldre 1itterära källornas uppgifter, trol1 trummornas dödsrikesmotiv, den levande traditionens
berättelser och en fältundersökning med ett omfattande enkätmaterial . I huvudsak är det den svenska Lappmarken som undersöks, men undersökningarna har också kompletterats med ett urval uppgifter från grannländernas lappmarker.
Dödsförestäl!ningarnas figurer och symboler intar ofta en
framträdande plats på trol1 trummorna. Fyra dödsrikesmotiv kan
urskiljas med hjälp av bildmaterialet och de äldre litterära
källorna: Rota - motivet, Jabmeaimo - motivet, Saivo-motivet
och Passe-motivet.
Rota-motivet hör till de sydligare områdena. "Rota" är sjukdoms- och dödsdemonen, till "Rota" har förekommit hästoffer.
"Rota" skulle rida bort och lämna den sjuke eller döende och
låta denne tillfriskna. Jabmeaiao-aotivet representerar de
dödas hem omedelbart efter döden. Föreställningarna om dödsriket ," Jabmeaimo" , anges svårtolkat och ofta sammanblandat aed
Saivomotivet. Till Jabmeaimo-motivet har ofta olika helvetesförestäl 1ningar knutits.Saivo-motivet representerar den "lyckliga och varaktiga" tillvaron efter döden."Saivo" är uppfattat
soa en andlig paral 1 ell värl d . Passe-motivet får enligt Manker
representera lokalt bestämda heliga fjäll och offerplatser,där
kulten huvudsakligen förrättas.Gränserna mellan de olika motiven går inte att strikt upprätthålla och regionala termvarianter uppträder. Av Mankers framställning framgår tydligt att:
"... begreppen jabme-aimo, saivo och passevare, ävensom vissa
närstående begrepp såsom rotaimo och akkornas hemvist ej
strikt kunna hållas isär. Både i källskrifterna och av olika
forskare ha de i större eller mindre utsträckning identifierats med varandra" (a.a. s . 35).
I tabellform sammanställs och presenteras det äldre gravskicket,som redovisats genom excerpter och citat ur de äldre källorna, och frågelistmaterialet, med såväl den levande traditionens vittnesbörd om äldre förestäl1ningar, skick och bruk
men också med aktuella uppgifter om levande bruk och seder. De
olika förestäl 1 ningarna blir tydliga genom variabler för gravtyp, kistform, svepning, tabu, kors, minnesmärken etc.

39
Manker, ErnstNåidkonst.Trolltrummans bildvärld
I en berättande "populärframställning", men för vårt ändamål
tillräcklig och belysande, redovisar Manker bildkonsten som
den återfinns på de 71 äkta bevarade trol1 trummorna. Figurerna
och bilderna bär vittnesbörd om andevärlden och dess makter,
gudarna, naturens gudomligheter, omvärldens verkligheter etc.
När Lappmarken kristnades blev den naturliga följden att kultredskapen, trummorna, seijtarna, offerplatserna och det som
förknippades med hedendom, allt detta betraktades som djävulens redskap.I det avslutande kapitlet ges en beskrivning av
denna konfrontation, som var 1600-talets och 1700-talets vardag. Nåidkonsten blev synd.
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4.1. KYRKANS ALLMÄNNA UNDERVISNING
I detta avsnitt skall sådan litteratur redovisas som ger kunskap om den undervisning, som kyrkan i allmänhet bedrivit genom sin förkunnelse och katekisation. Genom reformationen fick
kyrkans undervisning en ny innebörd och betydelse. Det var
viktigt att församl ingsborna fick höra Guds Ord predikas på
deras eget språk. De skulle rustas, med kunskap om den kristna
läran och med det skrivna Guds Ordet, för den svåra striden
mot djävulen, världen och det egna köttets fördärv.

Kjöllerström, Sven (utg) Den svenska_kyrkoordningen 1571 i
Inför 400-års minnet av ärkebiskop Laurentius Petris första
evangeliska kyrkordning för svenska kyrkan utgavs denna minnesvolym. Den gamla kyrkoordningen med sin sammanfattning av
kyrkans lära och ordning i reforrnationens Sverige återges i
sin helhet.
Prof Sven Kjöllerström ger i sin uppsats om Laurentius Petris
kyrkoordnings tillkomsthistoria och användning en redovisning
för hur kyrkordning och kyrkolag brukades under 1700-talet.
övriga i minnesboken ingående uppsatser är bl .a. Prof.Åke Andréns,"..om den uppenbara skriften", Prof. Carl-Gustaf Andréns,
"..om liturgin", Doc . Folke Bohl ins,"..om kyrkoordningen och
musiken", Doc. Gustaf Ivarssons,"..om kyrkordningen och skolordningen" .
För rekryteringen till de lärda klasserna var det nödvändigt
att skolor inrättades. De förreformatoriska prästerna hade i
huvudsak varit främst "mässpräster".För Luther och hans efterföljare var prästämbetet i första hand ett predikoämbete. 0m
dålig utbildning var en orsak till att predikan försummades
så borde ökad utbildning rusta prästerna för sin prediko- och
undervisningsuppgift.

Hansson,

Sven(utg.)KyrkioLagh

Detta är den kyrkostadga från 1600-talet som brukats i vårt
undersökningsområde. Enligt Hanssons uppfattning bör stadgans
tillkomst tidsbestämmas till sekelskiftet 1600. Stadgan utges i
sin helhet efter den s.k. "Tunahandskriften". Genom att stadgan fick ett nära nog enhälligt godkännande av hela det dåvarande episkopatet ges anledning säger Hansson"... att sätta in
denna norrländska kyrkostadga i ett rikskyrkligt sammanhang"
(a.a. s.3) .
Stadgans uppställning ansluter sig till dekalogen. För oss
blir det bl .a. intressant hur fjärde budets uttolkning kommer
till synes i stadgan.
Första delen av stadgans stycke 44 lyder:"Al la unga piltar som
beqwemme kunna wara till att läsa i book, skola stigha fram
i kyrkian, och ther lära sigh läsa och siunga och hålla sig
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tiicheliga uthi alla Gudheligheet, som
haffwer..." <a.a. s.ll) .

the i dopet uthloffwat

"Uppsala Möte 1593 skapade en luthersk nationalkyrklig samling
i vårt land. Denna utlöste ett omfattande arbete med folkuppfostran och folkundervisning på katekesens grund och en uppordning av gudstjänstlivet ...'Kyrkio Lagh brukatt aff gamble
praepositis'" står mitt i händelseförloppet som en provinsstadga för norrlandsdelen av det stora ärkestiftet ..."ta.a. s.3).

Rydholm,P(utg.)Sveriges Kyrkolag av år 1686
I denna upplaga från 1921 publiceras kyrkolagen med dithörande
stadganden för tiden intill 1 oktober 1921.
I Karl IX :s företal till kyrkolagen anges "... en god ordning
är Sudi välbehaglig uti allting och han i synnerhet vill,att
uti hans kyrka och församling allt skall ordentligen och väl
skickas och beställas; ty have Vi för en stor nytta och nödvändighet aktat till Suds namns äras befrämjelse och hans församlings uppbyggelse att författa och utan längre uppskov i
trycket utgå låta en viss kyrkolag och ordning vid gudstjänstens förrättande och allt övrigt, som i någon måtto rörer och
angår kyrkoväsendet och läroståndet ..." (a.a. s.3).
I och med kyrkolagen år 1686 skapades en likformighet i gudstjänstens utövning över hela landet. Predikan fick den dominerande platsen i gudstjänsten. Den kateketiska undervisningens
förmåga att fostra folket förutsattes. Under 1700-talet bröts
den eftersträvade enhetligheten över hela landet bl .a. genom
att nattvarden omgärdades av lagar och förordningar och därigenom inte längre kom att ingå i varje gudstjänst.
I 1686-års kyrkolag finns föreskrivet att prästerna skall föra
särskilda katekismil ängder,föregångaren till de senare allmänna husförhörslängderna. I och med tabellverkets tillkomst 1749
förelåg önskemålet att kyrkbokföringen skall kunna läggas till
grund för befol kningsstatistiken .Konventikelplåket år 1726 kom
att få en utomordentlig stor betydelse för sambandet -stat och
kyrka- genom att innesluta varje form av gudstjänst i denna
enhet.
Kyrkolagen stadgade "närvaroskyldighet" vid gudstjänsten och
nattvarden. Senom att inte gå till kyrkans gudstjänst och att
inte deltaga i nattvarden, ställdes man utanför samhällsgemenskapen. Dessutom var det ett brott, mot Guds Ord och statens
förordningar, och vilade under kyrkotukten 1agparagrafer.
Kyrkolagen anger i Kap. 2:9 att ... "Ungdomens förhör uti sin
kristendom skall med största flit idkas uti alla församlingar
över hela riket efter den ordning som här föreskrives: ... att
de före högpredikan kunna bevista katekismi förklaring och
förhör ..." (a.a. s . 28f) . I och med Kungl.Maj:ts plakat den
12 jan. 1726 läggs grunden för husförhöret genom att, förutom
katekismiförhören i kyrkan,föreskriva att "...några hus i staden och byar på landet i sänder sammankalla ..." (ibid). Prästerna förutsätts besöka sina åhörare i deras hus.
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Stormyr, Harald övre_Norrlands_Historia
I historieverkets "övre Norrlands Historia" fjärde del redovisas bl.a. i ett avsnitt den Gustavianska tidens kyrka och
fromhetsliv. Artikeln ger en sammanfattning av den kyrkliga
verksamheten inom vårt område.
I ytterligare ett avsnitt redovisas sambandet mellan kyrka och
skola. 1686 års kyrkolag stadgade att ingen fick trolovas som
ej kunde katekesens huvudstycken. Pastor skulle ivrigt verka
för att ungdomen lärde sig läsa i bok. Tillträdet till nattvarden blev beroende av kunskapen i kristendom. M a o sagt
kunde ingen anses kyrkligt och borgerligt "fullvärdig" utan
kunskaper.
I "nådigt" cirkulärbrev den 19 febr.1768 anbefalls inrättandet
av skol- och undervisningsverket för allmogens barn.
Härnösands konsistorium anger i sitt svar på cirkulärskrivelsen att
"... i dess underlydande stift fanns få barn över 11 a 12 år
som ej var läskunniga ..."(a.a. s . 63).

Brilioth,YngvePredikanshistoria
I sin serie "Olaus Petri-föreläsningar", åtta till antalet och
hållna år 1944, ger prof Y. Bri1ioth en sammanhängande skildring
av predikans historia.Det avsnitt som närmast berör vår undersökning är det åttonde kapitlet, "Den nyare svenska predikan".
Brytningstiden mellan ortodoxi och pietism avspeglades också i
förkunnelsen. Pietismen gick till angrepp mot ortodoxiens förkonstling. 1600-talets förkunnare var bibel utiäggare och det
pedagogiska draget var tydligt.
Under pietismens århundrade kom vikt att läggas vid predikantens egen personliga fromhet. Kunde en opånyttfödd predika
Guds Ord rätt? Väsentligt var att predikan framställde Kristus
som trons enda grund. Människans stora syndafördärv och Guds
outsägliga frälsningsnåd blev förkunnelsens huvudmoment. För
mången förkunnare blev huvuduppgiften att väcka samvetena och
föra åhörarna till omvändelse. En av den konservativa pietismens företrädare ,J.J. Rambach (1693-1735),formade ett karakteristiskt uttryck genom den nya "tillämpningen" av Ordet med
dess adress till de olika kategorierna av åhörare; ... de oomvända syndarna, ... de botfärdiga, ... de omvända.
1700-talet var inte bara pietism. Upplysningstiden och klassicismen började sitt segertåg. Den engelska essaypredikan med
sin lugna stundom psykologiska framställning och rationella
bevisning samt beroendet av den klassiska retoriken hörde till
det nya under den tiden.
Uppdraget och själatillståndet hos det "talade ordets" frambärare och hos åhörarna blev till betydelse för kristendomsundervisningens framgång.
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Ivarsson, Henrik

Predikans uppgift

I denna typologiska undersökning görs en jämförande analys av
bestämda former av reformatorisk och pietistisk predikan.
I de två inledande kapitlen stiller Ivarsson frågan om vad som
är att uppfatta som predikans uppgift inom respektive predikotyp.
Den reformatoriska predikans centrala uppgift beskrivs som utdelandet av syndernas förlåtelse. "Syndaförlåtelsen kan icke
utdelas utan kunskapsmeddelse om vad evangeliet till sitt
väsen är, och hur den gåva, som ges, skall mottagas. I och med
att förlåtelsen förkunnas och erbjudes, sker en undervisning
om dess väsen och mottagande. Då predikan undervisar om hur
man erhåller syndernas förlåtelse, är detta en undervisning om
att Kristus och hans gåva får och skall gripas i det ord, som
nu förkunnas." (a.a. s. 35)
Grunduppgiften för den pietistiska predikan blir att ge nödvändig kunskap och att i huvudsak undervisa om salighetens
grund,medel och ordningar .Den helige Ande verkar tron genom
kunskapen om den rätta läran .Läran är skriftens lära, men
skriftens sanningar finns inte som en sammanhängande redogörelse i skriften. Möjligheterna till falsk lära är uppenbar om
de olika sanningarnas inbördes ordning omkastas.Predikans uppgift blir då att ge sanningarna i dess rätta sammanhang, en
handledning i nådens ordning.Denna handledning förutsätter att
"läraren" är omvänd och själv har de rätta erfarenheterna i
nådens ordning,dess frestelser avvägar och prov.Rättfärdiggörelsen sker i himmel en och "tidpunkten" är fördold för den enskilde. Den helige Andes verkan genom ordet är lika säker som
den är fördold, även om rättfärdiggörelsens ögonblick är okänt
åstadkommer den helige Andes verkan sådana förändringar som
inte kan döljas och som är kännetecknen på hur nådeverket hos
den enskilde fortskrider. Med "nådeförsäkran" ges genom Andens
vittnesbörd i människans hjärta en omedelbar övertygelse om
nådaståndet hos den enskilde.
Vägen från reformationen till den klassiska svenska 1700-talspredikan går över ortodoxien och 1600-talets förkunnelse. Den
klassiska ortodoxa predikans nyckelord är "boten" och icke
syndaförlåtelsen eller rättfärdiggörelsen.
"Att det i den klassiska 1700-talspredikan ingår ett arv från
1600-talets ortodoxa dogmatik ändrar icke det förhållandet, att
det markant avviker från den ortodoxa predikan. Däremot kan
det kanske sägas,att det är kombinationen av arvet från ortodoxiens dogmatik och pietismens predikan, som gjort 1700-talspredikan med dess bestämda målsättning och konsekvens till
en bestående faktor i svensk predikan" (a.a. s.160).

Kilström,

Bengt

Ingmar

Den kateketiska undervisningen....

Ett betydande moment i den medeltida kateketiska traditionen
har varit att använda bilden som pedagogiskt hjälpmedel .Kyrkomålningar och utsmyckningar av de gamla kyrkorna har varit för
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ögat synliga och för minnet påtagliga illustrationer till undervisningen. Den tidiga undervisningen hade ett nära samband
med dopet. Centralt i dopundervisningen var att förmedla kunskap och förståelse av "Tron" och "Fader Vår". Det gudoml iga
frälsningsbudskapet skulle förkunnas.
Kilström kartlägger i sin avhandling den utbildade medeltida
undervisningstraditionen .Någon klar gräns mellan kateketik och
homiletik finns icke. Det är tvärtom tydligen så att predikan
har fått tjäna som kateketikens främsta hjälpmedel. I undersökningen belyses den medeltida predikans kateketiska innehåll.
I vårt undersökningsområde skedde de första kontakterna
kyrkans undervisning till största del under sen medeltid.

med

I två kapitel redovisar Kilström hur den offentliga kateketiska undervisningen och hur. biktundervisningen utbildats. Den
offentliga kateketiska undervisningen var knuten till förkunnelsemomentet . I biktundervisningen hade förhör och undervisning av och i "Tron", "Fader Vår" och "Buden" skett. Bikten
föregick kommunionen. Kunskap i "Tron" och "Fader Vår" var
kompetenskrav för deltagande i kommunionen.Under senare medeltid lades också "Ave Marie" till det stoff som krävdes.
Undervisningen om de "sju dödsynderna" hörde nära samman med
biktinstitutionen och syndabekännelsens avläggande. Undervisningen i "Buden" som tillkom senare framställdes till en del
som att lydnaden av "Buden" medförde förvärv av de "sju dygderna" vilka varr motställda "de sju huvudsynderna".

Lindholm,

Stig Catechismi

förfremieise

Inledningsvis redovisar Lindholm den historiska utvecklingen
och Luthers lilla katekes genombrott i i den svenska kyrkan
efter reformationen.
Den medeltida betydelsen av catechismus var till definitionen
den "muntliga undervisningen" i trons grundläggande lärostycken "Fader Vår", "Tron" och "de sju sakramenten".Luther anknöt
till det medeltida bruket och talade om catechismus som den
undervisning eller "kristendomskunskap" som alla kristna till
det allra minsta skulle kunna. Undervisningen skulle ske i
form av utläggning, förklaring, predikan. Metoden med "frågor
och svar" blev det särskilda kännetecknen som förknippades med
ordet katekes.
Under reformationstiden kom lärostoffet att omfatta "Budorden"
och "Tron" som ett minimun. Till detta lades "Fader Vår", instiftelseorden för dopet och nattvarden och senare även "Nyck1 amakten".
Avhandlingens huvudavsnitt behandlar catechismusundervisningen
och dess genombrott i svenska kyrkan. Härvid redovias de tidiga svenska katekeserna som var översättningar Luthers katekes
och hur dessa användes.Det utgående 1500-talets olika katekesförslag behandlas.
Under 1500-talets slut anbefalldes Luthers lilla katekes till
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all Bänt bruk. Stadgor utfärdades för hur prästerna skulle utlägga katekesen. Undervisningen skulle uniformeras. Luthers
lilla katekes var också en evangelisk bekännelseskrift.
Det under den sena medeltiden vanliga trosförhöret i samband
med bikt och enskilt skriftermål intog under tidsperioden dessas plats. M a o kom trosförhöret att ersätta bikten vid nattvardsberedelsen. Bikten var till sin natur enskild. Trosförhöret , rannsakan om kunskap i catechismus, behövde inte nödvändigtvis vara enskilt. På detta sätt kom det allmänna skriftermålet tidigt att bli den normala beredeisen för nattvardsgång.
Skriftermål et ställdes i kateketikens tjänst, ingen skulle
givas sakramentet som ej kunde göra reda för varför han gick
till det. Det gällde att lära sig "Fader Vår", "Budorden" och
"Tron".
Målet för den kateketiska undervisningen var att den skulle
vara ett uttryck för de kristnas egna "levande bekännelse" av
tro.
Under 1600-talet kom den kateketiska undervisningen att få en
framträdande plats i det kyrkliga livet. På landsbygden skulle
ett stycke ur katekesen uppläsas före högmässopredikans början
och i korthet utläggas. I städerna skulle det predikas över
katekesen i ottesången. Ungdomen skulle samlas särskilt och
förhöras i katekesen.Prästen skulle vid sin förklaring anknyta
till Luthers uttydning. Prästerna skulle vara församlingens
föredöme och noga undervisa sitt eget husfolk i katekesen.
Prostar och biskopar förehölls att vid visitationer särskilt
övervaka hur catechismus-undervisningen bedrives. Präster och
kaplaner skulle meddela kunskap i läsning.
Vid 1600-talets mitt påbjöds allmänt att prästerna skulle föra
längder över sina åhörare,där vars och ens kunskaper noggrannt
skul1e noteras.

Lindelöf,JohanAugustDen

kateketiska

undervisningen

I det inledande avsnittet i denna avhandling från år 1858
genomför författaren en diskussion om orsaken till den kateketiska undervisningens nödvändighet i den protestantiska kyrkan. Härvid görs en återblick på tidiga kyrkans undervisning
och som exempel tas proselyternas undervisning före dopet.Denna undervisning var den gamla katekisationen. Den protestantiska undervisningen i den kristna läran utgick från dopbekännelsens objektiva grundval. Denna bekännelses läroinnehåll
skulle förmedlas till ett subjektivt trosinnehål 1 . Därmed blev
konfirmationen en gränspunkt men tillåts inte avstanna därvid
utan skulle fortgå hela livet.
Målet för katekisationen har därmed beskrivits. Viktigt blir
också att undersöka medlen att nå dithän. Vilket bildningsa r b e t e
måste göras. Ansvaret för undervisningen delas av
föräldrar och församling.
Lindelöf redovisar undervisningens gestaltning i Finland för
tiden från reformationen intill stora ofreden
(ca år 1730).
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Kjöllerström,SvenVår första_katekes
På "örebro-möte" år 1529 bestämdes att prästerna i sina predikningarna skulle -förklara "Fader Vår","Tron" och "Ave Maria"
och -för det unga och enfaldiga folket också "tio Buds budord"
en "reso" eller två i månaden. I Olavus Petris "Postilla 1530"
finns också "en 1 ijten Catechismus eller vnderuijsning på the
stycke som en Christen lerdom mest påhenger". Denna katekes
innehöll utläggningar av de fem huvudstyckena. Utläggningen
var nära ansluten till Luthers stora katekes. I slutet av
katekesen bifogades de tre första huvudstyckena. Motiveringen
var att varje präst var skyldig att "lära sitt soknafolk Gudz
bodhord, Trona och Fadher wor".
Den äldsta kända fullständiga upplagan av Luthers lilla katekes på svenska med en liten bönbok är från år 1567. Känt är
också ett katekestryck från år 1544 av vilket intet annat är
bevarat än fragment av den bönbok som senare alltid åtföljde
katekesen.
Den svenska reformationshistorien torde ha nära samband med
övriga Nordens reformationshistoriska utveckling .Danmark fick
år 1532 en katekesöversättning som följdes av ytterl igare
översättningar åren 1537 och 1538. I Finland utkom M.Agricolas
ABC-kirja år 1543. "Det är knappast troligt, att Sverige sist
bland Nordens folk skulle ha fått göra bekantskap med Luthers
lilla katekes" (a.a. s. 130) .
Kjöllerström sammanför olika uppgifter om tryck, bokband etc.
och antar att ett katekestryck har förelegat år 1537. Katekestrycket med katekesens textord torde ha översatts av Olavus
Petri, och var förmodligen utgivet i enlighet med kyrkomötets
beslut samma år. "Det genomgående beroendet av Olavus Petri
skrifter,de enskilda likheterna i utryck och formuleringar,
sättet att behandla de föreliggande orginaltexterna
a.m. ,
allt synes tala för att Olavus och icke Laurentius Petri för
första gången översatt Luthers mästerverk till svenskt språk"
(a.a. s.146). Kjöl1erströms analyserar Olavus Petris och Laurentius Petris kända skrifter, för att påvisa översättarens
ursprung.
Kjöllerström hävdar Olavus Petri som översättare till också en
fullständig katekes innehållande textorden tillsammans med
Luthers förklaringar men slår fast att ingen säker slutsats
kan dras av det föreliggande materialet.

Palmér,JohanBönboken 1552 och katekesen 1567
Denna artikel i "Svensk Teologisk Kvartalsskrift,Häfte 3,1945"
redovisar en företagen jämförelse mellan å ena sidan bönboken
från 1552 och å andra sidan katekesutläggningen från 1567 och
den därtill anslutna bönboken.Den fråga på vilken svar sökes
är: VEM har översatt VAD? Bröderna Olavus och Laurentius Petri
svarade för den svenska reformationens tidiga översättningar.
Palmér gör en språklig jämförelse och utför en diskussion av
bl.a. Kjöl1erströms ovan redovisade artikel.
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Resultatet sammanfattas : "Av bönboken 1552 härstammar inledningen och de två första huvuddelarna från Olavus Petri. Den
tredje huvuddelen däremot bär Laurentius Petris prägel
...
som Kjol 1erström gjort sannolikt, torde det ha utgivits en
katekesupplaga redan år 1537 ... Denna första upplaga torde
ha omfattat endast själva
catechismus
c a n o n i c u s
och ha ombesörjts av Olavus Petri.När den andra upplagan utkom
1544, var han i onåd, och denna andra upplaga, som utom textorden även innehållit Luthers utläggningar samt dessutom en
bönbok i samma skick som i upplagan av år 1567,har ombesörjts
av ärkebiskopen, som därvid själv översatt Luthers förklaringar och bönerna. Vid översättningen av förklaringarna har han
tagit vederbörlig hänsyn till Olavus Petris tidigare formuleringar" (a.a. s. 224f).
Palmérs och Kjöl1erströms artiklar ger båda en belysande bakgund till katekesens plats i kyrkans tidiga undervisning.

Lilja,EinarDensvenskakatekestraditionen
I avhandlingen redovisar Lilja 1700-talets svenska katekeslitteratur. Alltsedan år 1544 ingick Luthers lilla katekes i
evangelieboken. Evangelieboken ingick i den svenska psalmboken. Därigenom nådde den ut bland folket ."Bibeln i fickformat"
fick ställning som allmän folkbok. Katekesen var inte endast
lärobok utan fungerade också som bönbok. Lilja skriver: "...i
den riktningen pekar det faktum, att Lik sedan 1500-talet utgetts tillsammans med bönbok och psalmbok".
Katekesen var ett avgörande hjälpmedel för undervisningen.
Katekesens roll som förmedlare av kristna trosförestäl1ningar
till sina läsare och åhörare var mycket stor.
Lilja vill genom sin inventering av de tryckta katekesutläggningarna kartlägga de olika fromhetsriktningar som kom till
synes i utiäggningarna.Material et grupperas enligt följande:
- ortodoxa katekesutläggningar,
- katekesutläggningar under pietistiskt inflytande,
"
"
herrnhutiskt inflytande,
"
"
swedenborgskt inflytande,
"
"
neologiskt inflytande,
"
av vilka exemplar numera ej är kända.
Därefter genomför Lilja en karakteristik av fromhetstyperna.
Därvid påpekas att dessa ej föreligger i renodlad gestalt utan
uppträder i kombinationer. Dock kan huvudströmningar tydligt
kartläggas.
1695-års psalmbok utkom under tiden fram till år 1810 i ungefärligen 240 upplagor med bortåt 1 1/2 miljon exemplar.Det
pietistiska inflytande i katekeserna gjorde sig gällande från
1720-tal et.Då hade den konservativa pietismen ett slags högkonjunktur i landet .Den i vår undersökning kände prosten Nils
Grubb i Umeå sammanställde en katekes.Katekesen är känd i fyra
handskrifter.Denna handskriva katekes, försedd med Grubbs egna
kommentarer,ingavs till den undersökningskommission som sammansatts med anledning av anklagelserna mot Grubb.
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Ortodoxien strävade att förhindra det pietistiska inflytandet
på katekesen, och "... till omkring år 1740 har alltså ortodoxiens självförsvar lyckats förhindra de nya idéernas
framträngande inom kyrkans didaktiska verksamhet..." (a.a. s.224).
Det tog alltså ca 50 år för den tyska pietismens idéer att nå
ut till den kyrkliga undervisningen och in i dess böcker. Det
var den spenerska pietismen i första hand, men även Hallepietismen, med betoningen av "nådens ordning", återfinns allmänt
i de av pietismen influerade katekeserna.
Lilja genomför en analys av fromhetstypernas ställning och betydelse för kyrkolivet. Tidigare undersökningar har hävdat att
den subjektiva väckelsekristendomen under 1700-talets senare
del i första hand representerades av den etiskt kvalificerade
herrnhutismen. Genomgången av katekesmaterialet ger i första
hand intryck av att det var pietismen som har haft det största
inflytandet med avseende på folkundervisningen. "När det gäller pietism Dch herrnhutisra,synes man därför ur kyrkohistorisk
synpunkt böra markera en skillnad mellan två olika inställningar till det kyrkliga fromhetslivet.Den ena av dessa former
skulle kunna kallas konventikelformen, den andra den kyrkligt
accepterade formen" (a.a. s.243). En utveckling var synlig där
piet ismens krav på levande fromhet, subjektiv religiositet, i
stor utsträckning assimilerades med ortodox kyrkofromhet och
uppträdde som kyrkligt accepterad. Läget för herrnhutismen var
motsatt därigenom att den kyrkliga fromheten ställde sig främmande för den herrnhutiska fromheten. Konventikeln blir herrnhutismens väg. Det bör också påpekas att andaktslitteratur som
"Nådens ordning","språklådan","Sions-sånger" m.fl . haft betydande inflytande inom herrnhutismen. En analys enbart utifrån
katekeserna blir missvisande.
Liljas analys visar att det neologiska inflytandet i
utläggningarna uppträder vid sekelskiftet 1800.

katekes-

Helander,DickDen Lindblomska katekesen
Vid 1689-års riksdag godkändes ärkebiskopen O.Svebilius skrift
"Enfaldig förklaring öfwer Lutheri lilla catechismum ..." och
fick därigenom en dominerande ställning under 1700-talet.
Kritik fanns mot "Svebilii katekes" och uppenbarades bl .a. vid
prästeståndets debatt år 1719. I Protokollet antecknades att:
"... Warandes fuller Doct. Swebilii method beröml . och uppbyggelig, men för widlöftig och jembväl för the enfalldige för
djupsinnig ..." (a.a. s.20>.
ärkebiskopen hade påpekat betydelsen av likhet vid gudstjänstens förrättande över hela landet. Till gudstjänsten hörde
ofrånkomligen katekesens utläggande och förklarande. Svebilius
katekes var icke den enda katekesen i bruk i landet. Den hade
konkurrens från andra katekeser och den ansågs för krävande.
Att använda Svebilius katekes i folkundervisningen var inte
utan svårigheter. Under 1700-talet förekom ett flitigt debatterande och förslag ställdes om en katekesrevision.
Undervisningen kom alltmer att föregå ungdomens första nattvardsgång eller konfirmationsläsning.
Detta
medförde att
uppmärksamhet också kom att fästas vid de böcker som användes.
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I skrivelse från Västerås domkapitel till Ecklesiastika deputationen år 1725 framhölls betydelsen av att en bestämd katekes används över hela landet. Likartade skrivelser med krav på
enhetlighet var vanliga vid 1700-talets mitt. Ett skäl till
önskan om enhet återfanns i de svårigheter, som uppstod då någon flyttade över församlingsgränserna. I slutet av 1700talet
föreslogs att Svebilius katekes skulle anbefallas till uteslutande bruk men att den borde omarbetas. Den 15 sept. 1773 offentliggör k.M:t beslutet att endast Svebilius katekes skulle
få nyttjas och brukas vid undervisningen. Ett undantag var den
finska sidan där Sezelius katekes på finska fortsatt skulle få
brukas för att efterhand ersättas med Svebilius katekes.
Trots det kungliga beslutet fortsatte kritiken och oppositionen mot katekesen.De faktiska bristerna hade icke avvärjts med
K.M:ts beslut. Det ökande pedagogiska intresset och den ökande
nattvardsläsningen aktualiserade ständigt undervisningsproblemen. Olika lösningar på katekesproblemet förslogs av prästeståndet bl.a. vid riksdagarna åren 1786, 1789 och 1792.
Till Jubelfesten i Uppsala hade K.M:t begärt att få höra prästerståndets betänkande och utlåtande om vad som kunde göras
till att förbättra det religiösa läget. K.M:t ansåg att "Barna
Uppfostrans ömare vård och bättre handhafvande" var ett viktigt botemedel. Vid Jubelfesten diskuterades för och emot Svebilius katekes och OM och HUR den skulle kunna förbättras. Man
enade sig om att till K.M:t anföra att Svebilus katekes icke
skulle "afläggas" innan nya och bättre lämpade fanns att tillgå. Prästerståndet anhöll '... att om sådana Läroböckers författande anstalt må fogas ...'. År 1793 tillsatte K.M:t en
kommitté för lösandet av de frågor som Jubelfesten hade aktualiserat .Det gällde att få fram ett förslag till ny katekes.Men
arbetet i kommittén var inte utan problem. "Den lösning, som
man så mycket efterlängtat vid Jubelfesten i Uppsala och varpå
kommitterade hade arbetat dröjde.Orsaken därtill låg till stor
del i den principiella oklarhet varmed kommitterade arbetade,
eller, om man så vill ,i de principiella motsättningarna som
rådde inom kommittén" (a.a. s.62) .
Tidigare forskning har anfört att ärkebiskop J.A. Lindblom år
1806 erhöll K.Msts uppdrag att revidera Svebilius katekes. Ar
1805 efterträdde Lindblom den förra kommittéordföranden U . von
Troil.
Helander utvecklar diskussionen om på vems mandat Lindblom
skred till verket. Sammanfattningsvis sägs att initiativet
varit Lindbloms eget genom dennes agerande då konungen önskade
katekesen översatt till tyska. Katekesen
skulle användas i
Pommern. Helander skriver:"... han <Lindblom> ansåg det antagligen vara ganska genant för den svenska kyrkan att komma med
en dylik översättning till de upplysta kretsarna som funnos i
Tyskland" (a.a. s 73). Lindblom önskade först göra en revision
innan översättningen kunde vidtaga. Därmed bekom Lindblom
uppdraget att revidera Svebilius katekes.
Lindbloms katekesrevision fick den 21 juni 1810 privilegium på
20 år. Efter olika turer fastlades Lindbloms katekes slutgiltigt till allmänt bruk från den 18 aug.1812.
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Andersson, Nils 1878 års katekes
För att beskriva tillkomsthistorien av 1878 års katekes utför
Andersson en inledande analys av den lindblomska katekesens
tillkomst. Med Lindbloms katekes genomfördes en genomgripande
omarbetning av Svebilius katekes. Visst stoff uteslöts, annat
tillkom, innehållets ordning omflyttades och frågor och svar
omarbetades. Varje sådan förändring förmodas ha en teologisk
motivering. Med inspirationsläran som utgångspunkt hade ortodoxien bibelordet som enda grund för kristendomens lära. Lindblom var en av neologiens företrädare.Upplysningsteologin sköt
dogmerna åt sidan. Kristendomens kärna framställdes som "vissa
idéer om Gud", dygden och odödligheten. Neologien talade också
om stoffets "naturliga ordning". Det praktiska uttrycket för
kristendomen blev dygdeutövningen.
För ortodoxien hade beroendet av Luther och "vördnaden" för
honom varit viktig. Någon sådan uppskattning förelåg ej hos
neologerna. För neologin och dess kateketiska program intog
förnuftets förmåga stor roll. Budskapet skulle framställas
klart och enkelt för förståndet o c h
intagande för hjärtat.
Neologin avstod från att förklara mysteriet i sakramenten,treenigheten, Kristi olika ämbeten etc. Det som icke kunde gripas
och fattas med förståndet lämnades utan förklaring. Mot den
klassiska pessimistiska ortodoxa människosynen, som betonade
människans förvändhet i förhållandet till Gud,framförde neologien tanken på människans naturliga godhet. Upplysningstiden
rensade bort djävul en.Frälsningen uppfattades mer som en »ora1iskt höjd kvalité.
Luthers såg synden som en fångenskap för människan.Kristus har
frigjort och måste varje dag frigöra människan från synden.
Syndaväldets fortbestånd i denna tidsålder ersattes hos neologin med en optimistisk grundsyn. Synden var en moralisk skada,
som kunde repareras genom ett riktigt liv. Kristus blev det
moraliska och etiska idealet som tjänade som förebild för människan.
Andersson genomför på s.23-25 en analys av och diskussion om
de olika pedagogiska idéer, som ligger bakom dispositionen av
katekeserna hos Lindblom och Svebilius.
För katekesens roll som kristendomens lärobok och andaktsbok
var det avgörande huruvida katekesutläggningen var en
r ä t t
lära eller ej. Katekesens roll i folkundervisningen var vid
sekelskiftet 1800 betydande och förblev det för lång tid.
I avhandlingen redovisas debatten om katekesens läromässiga
innehåll och bl .a. norrlandsläsarnas kritik mot 1810-års katekes.

Andrén, Carl-Gustaf

Konfirmationen i Syerige

Andrén redovisar den medeltida konfirmationen i vårt land. Reformationens sakramentuppfattning medförde att den medeltida
konfirmationen bortlades i vårt land.
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Konfirmationen hade till sitt innehåll avgränsats från dopet,
och kommit att betyda ett "fullständigande av dopet".Tidvis
hade konfirmationen betraktats som ett för saligheten "nödvändigt" sakrament. Alltifrån högskolastiken tillerkändes endast
dopet denna ställning. Däremot betonades att den som icke mottog konfirmationens särskilda nåd ej kunde föra den kamp som
anstår en verklig kristen. Tidpunkten för konfirmationen kom
att utbildas till att ske då personen nått den ålder att han
kunde skilja mellan gott och ont och därmed förstod konfirmationens särskilda nåd och kraft för en kristens dagliga kamp.
Till förberedelserna för konfirmationen knöts under senmedeltiden kravet att man först skulle ha gått till bikt. Den som
var äldre än 12 år skulle bikta sig före konfirmationen. Om
konfirmationen var en bekräftelse av dopet i den meningen, att
biskopen genom konfirmationshandlingen fullkomnade dopet, så
kom också under senmedeltiden konfirmanden själv att framträda
och bekräfta att han ville hålla fast vid den tro han döpts
till .
Bön och handpåläggning sades konstituera konfirmationen. För
dessa tankar fanns stödet i Apg. 8:14-17. I den konfirmationen
föregående bönen om anden, kom handpåläggningen att vara det
synliga tecknet på bönhörelse. Variationer där handpåläggningen haft en "ex opere operato" betydelse uppträdde.I den liturgiska utformningen av konfirmationen kom de ceremonier som var
förknippade med konfirmationsformeln att betraktas som omedelbara förmedlare av konfirmationens nåd och sakrament. Konfirmandens panna skulle smörjas med chrisma i form av ett kors
för att beteckna eller snarare tillföra konfirmanden mod att
bekänna Kristi namn.
Långt fram i medeltiden kom konfirmationen normalt att åtföljas av den första nattvardsgången. Detta band var helt brutit
under senmedeltiden. I Sverige fanns på 1400-talet utvecklade
bestämmelser om "lägsta ålder". För konfirmationen var ål dersgränsen 7 år och för nattvarden 10 år. För ung och gammal var
bikten,fastan och ev. ett kunskapsprov vanligtvis den normala
nattvardsberedelsen under medeltiden. Det enda absoluta kravet
för nattvardsdeltagande var att man var döpt (a.a. s.194).
Under reformationen kom kritiken mot den medeltida sakramentsuppfattningen att bli hård. Enligt Luthers utläggning i Stora
katekesen om dopet framhölls att dopet i sig
är
just
den
kraftkäl1 a,til 1 vilken det dagliga återvändandet förutsätts
ske för att få kraft till kampen mot frestelser och ondskans
anfall. Någon "extra" andemeddel el se efter dopet såsom en nödvändig förutsättning för kampen mot det onda fanns det inte
plats för.Beträffande konfirmationen och dess yttre tecken och
ceremonier skriver Andrén bl .a. "ingenstädes finner man emellertid belägg för tanken att Luther skulle tillerkänt handpå1äggningen i en sådan akt någon speciell innebörd, jämförbar
med vattnet i dopet" (a.a. s 215).
Hos Luther var kunskapsförhöret före nattvardsgången viktigt.
Kännetecknande för reformationen på svensk botten var det samstämmiga avvisandet av konfirmationens sakramentskaraktär,
smörjeisen och handpål äggningen. Avvisandet görs med motiveringen att Skriften för denna akt varken känner ett bestämt
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löftesord eller ett bestämt tecken.
Konfirmationen bortlades i Sverige. Avslutningsvis redovisar
Andrén Johan 111:s försök att återinföra konfirmationen.

Hareide genomför i denna studie en historisk analys av hur
konfirmationen till sitt innehåll utformas inom den lutherska
kyrkan i Tyskland fram till 1585.
Intressant blir för vår del att se hur den evangeliska omtolkningen av konfirmationsriten får ett teologisk innehåll.
Under 1500-talets senare hälft hade konfirmationens huvudmoment utvecklats till att vara katekism och förbön .Varken en
subjektiv bekännelse eller en objektiv handpål äggelse fick dominera. En uppenbar linje gick från dop genom katekes och konfirmation till nattvard. Konfirmationen utvecklades till att
vara första admission till nattvarden. Den liturgiska utformningen präglades av enkelhet. Undervisningen avslutades med
offentligt katekesförhör med bekännelse implicit genom förhöret , bön och välsignelse.

Léven, Torsten om Erik Benzelius den äldres
Levén konstaterar i inledningen av sin artikel i "Kyrkohistorisk Årsskrift 1946" att:"... den evangeliska konfirmationens
uppkomst och utveckling i Sverige framträder icke som någon
enhetlig företeelse..."(a.a. s.137) .
Betydelsefullt för utvecklingen var
respektive stiftschefer tog.

de

olika

initiativ

som

Ar 1607 utfärdade ärkebiskop Olaus Martini i samband med en
stiftsynod föreskriften
att prästerna skulle "...med fliit
förhöra them, som villia gå til sacramentet, Barn när the gå
förste gång til sacramentet, at the intet slippa ther til, för
ähn the kunne läse catechismum och,så myckit möjeligit wara
kan förstå..."(a.a. s.139). Kyrkolagen år 1686 hade stadgat om
ungdomens förhör "...före de första resan skulle gå till
avlösning och Guds bords...", och i kungligt brev 1695, anbefalldes biskoparna och konsistorierna att på det allvarligaste
förmana prästerskapet till kyrkoordningens efterlevnad i fråga
om Herrens H.Nattvard (a.a. s.l39f).
Men i och med dessa kunskapskrav före nattvarden var man
framme vid någon särskild konfirmationsakt.

inte

År 1685 krävde Erik Benzelius, sedemera ärkebiskop, vid kyrkolagens utarbetande och i vilkens granskning han hade del, att
den skulle "... stadga offentligt kristendomsförhör som villkor för att få begå nattvarden första gången" (a.a. s.140).
Som visitator fortsatte Benzelius att uppmana till "offentligt
förhör" och lägga vikt vid att skilja barnens skriftermål och
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nattvardsgång från de äldres.
Levéns artikel påvisar hur krav på och -förslag till ett ungdomens särskilda o-f-fentl iga katekesförhör -framfördes från olika
håll under sekelskiftestiden 1700. Det offentliga förhöret
skulle föregå den första nattvardsgången.

Brohed, Ingmar Offentligt förhör och konfirmation
Under 1700-talet utvecklades på svensk botten en evangeliskt
utformad konfirmationsakt.Rötterna för denna konfirmation gick
tillbaka till 1600-talet. Det var det offentliga förhöret av
nattvardsbarnen som kom att få en alltmer högtidlig utformning. Detta kunskapsförhör med ungdomen i grupp offentligen i
kyrkan hade vunnit allmänt insteg under 1700-tal et.Vid seklets
slut torde det ha varit infört i den övervägande delen av landets församlingår. Liturgiskt utformades akten vanligtvis med
avslutande förmaning,bön och psalm.
Två huvudlinjer i utvecklingen kora till synes. I den äldre
svenska traditionen lades tyngdpunkten på kunskapskontrollen
hos nattvardsungdomen och orienterade konfirmationen i första
hand utifrån nattvarden. Enligt den andra huvudlinjen orienterades konfirmationen mer utifrån dopet och tyngdpunkten lades
därvid mer vid ungdomarnas bekännelse och på avläggandet av
löften. Det var doplöftet som därigenom bekräftades.
I 1811-års handbok hade anvisningar för "Huru förhållas
då ungdomen första gången skall begå Herrans nattvard".

bör,

Brohed genomför i sin avhandling en studie av hur det "Offentliga förhöret" och konfirmation utbildades till praxis i Lunds
Stift under 1700-talet. I studien redovisas debatten på riksplanet, bl .a. redovisas hur det offentliga kunskapsprovet och
den uttalade bekännelsen fick en avgörande betydelse för att
kyrkomedlemmen skulle betraktas som "fullvärdig kyrkomedlen".
"Dop, dopundervisning, offentligt förhör i församlingens närvaro och admission till nattvarden hängde organiskt sammaan"
(a.a. s.9) .
Intressant för vår undersökning är bl.a. undervisningens kopp1 ing till det fullvärdiga medlemskapet i kyrkan och undervisningens roll som dopundervisning och/eller nattvardsberedelse.

Eckerdal, Lars

Skriftermålet som nattvardsberedelse

Tre former av skriftermål återfinns i Kyrkolagen 1686 (KL).
KL:s "hemliga skriftermål" som närmast får betraktas som en
"privat" bikt där det betungade samvetet löses och tröstas.Det
"uppenbara skriftermålet* för den som var lagvunnen och sakfälld. Det gällde att återintaga den dömde i Suds församling.
Den tredje formen av skriftermål är det "allmänna skriftermålet" vars uppgift var nattvardsberedande.
Ingen skulle gå oskriftad till nattvarden. Det var

brottsligt
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att tränga sig till Herrens bord
oskriftad.
skriftermål et hade offentlig karaktär.

Det

allmänna

KL förutsatte att alla skulle gå till skrift och nattvard för
att behålla sitt "fullvärdiga medlemskap". Att vrångvis utebli
från nattvarden medförde det "stora bannet". Sockenbandet inbar att ingen skulle gå till skrift och nattvard utanför sin
hemförsamling.
Katekesförhör och kommunionförhör kom att knytas till de nattvardstillfällen som utbildades inom församlingarna.
Eckerdals redovisar i de inledande kapitlen kyrkans nattvardsordning och skriftermålets roll under övergångstiden från
enhetskyrka till folkkyrka.
Benom studiet av avhandlingen får vi för vår undersökning en
belysande bakgrundsteckning för förståelsen av katekesundervisningens betydelse inom kyrkan.

öberg, Ingemar

Himmelrikets nycklar

I Öbergs avhandling ges en sammanfattande framställning för en
bättre förståelse av den teologiska bakgrunden till nattvardsberedeisen och Luthers syn på denna beredelse.
"Trosförhör med undervisning,prövning av botsinne och leverne
skall tillsammans med syndabekännelse och avlösning tjäna de
kristnas tro och bereda dem att på ett rätt sätt mottaga nattvardens gåvor" (a.a. s.443).
Det är tydligt att Luther avsett att förhöret före nattvarden
skulle ske en eller ett par gånger varje år. Förhör av de
kristet väl förtrogna sågs inte som nödvändigt.
Den rätte nattvardsgästen skulle komma till nattvarden med
hunger efter nåd. Hot om bann och tvång till förhör är ingen
rätt beredelse. Men samtidigt förutsatte Luther att prästerna
kan kräva att få pröva kommunikanternas förståelse av tron och
nattvardens innebörd.
Den pastorala omsorgen underströk vikten av en god kunskap i
den kristna trons huvudsumma. Betydelsen av den kristnes
leverne och botsinne samt kunskap underströks.
Studiet av Öbergs avhandling ger oss kunskap om de avgörande
motiven för reformationens undervisningsprogram. Själavården
bedrevs med hjälp av katekes och förhör.

I kapitlet om "den svensk-finska gränsbygdens kyrkoliv närmast
före Laestadius prästtid" redovisar Brännström hur den kateketiska undervisningen gestaltats i kyrkolivet i Lappmarken.
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Selanderr,Sven-ÅkeLivslångt lärande
Avhandlingen redovisar kristendomsundervisningens utveckling i
en svensk kyrkoförsamling tiden 1820-1890. Den undersökta föi—
samlingen är Fleninge församling i Lunds stift.
"Den grundläggande aspekten i den evangelisk-lutherska kristendomsundervisningen och därmed katekesen var, frälsningstanken. Katekesen samlade människor under en och samma aspekt.Det
allmänna prästadömet hade som gemensam uppgift att utlägga och
förkunna detta budskap" (a.a. s. 9).
Under ortodoxien kom predikoämbetets lärarroll att dominera
och det allmänna prästadömets 1äraransvar att avta.Rol1 fördelningen innebar att församlingen uppträdde som åhörare.På 1700talet ifrågasattes denna uppdelning vilket fick konsekvenser
för prästernas sätt att utöva ämbetets undervisande roll.
1686-års kyrkolag stadgade
fostran och undervisning.

kyrkans totala ansvar för kristen

Selander redovisar en funktionsmodell för undervisningens roll
i kyrkan för 1700- och 1800-talet. Under perioden kom bl .a.
olika ämbets- och församlingssyn att påverka och förändra ansvarsförhål 1 andena för undervisningen.
Avhandlingen tillför oss en samlad kunskap om undervisningens
roller i församlingslivet och dess betydelse i och för hela
samhäl1 et.
Viktiga frågeställningar är vilken roll katekesinlärandet har.
Vad är viktigt för 1 ärare och för elev:
-är det läskunnigheten i sig eller förståelsen av det lästa?
-är det lärarens roll som folkbil dåre eller som själasörjare?
Selander använder "kyrkböckerna" för att genomföra sin detaljstudie av "lärandet". Möjligheterna är stora att med hjälp av
dessa tillföra ökad kunskap om undervisningens historia.

Kangas,Ulla(red.)Kyrkböckerberättar
Denna skrift fungerar som en utmärkt handledning för användningen och förståelsen av kyrkböckernas samlade uppgifter om
församlingsbor och församlingsliv.
Förutom det rent tekniska beskrivandet,av de olika uppgifterna
och deras til 1 gängl ighet,finns historiska bakgrundsteckningar.
För vår del är avsnitten om husförhör, innanläsning, nattvard
och konfirmation av särskild betydelse.

I ett antal uppsatser beskriver

prof. Egil Johansson hur den
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tidiga undervisningen gestaltadess inom kyrkan, i hemmet,
i samhället.

och

Johansson ger konturteckningar för läskunnighetens utveckling
och utbredning. De bakomliggande politiska och religiösa orsakerna beskrivs.

Nordberg, AjbertDegamlahusförhörenochderasberättelse
De gamla husförhören tillkom
katekesundervisningen.

i syfte att tjäna som ett led i

I sin uppsats i "Från Bygd och Vildmark 1938" ger Nordberg en
sammanfattande beskrivning av husförhörets betydelse för församlingslivet och den enskilde. Husförhöret var något av den
tidens skola där kunskaper och 1äsfärdigheten kontrol1erades.
Betydelsefull var hemmets funktion, som lärare, där husfadern
enligt hustavlan var ansvarig för att undervisa sitt husfolk.
Inte bara hustavlan utan också kungliga förordningar stadgade
föräldrars plikt att "... lära och undervisa låta...".
I uppsatsen redovisas de speciella förhållandena för delar
det nordligaste stiftet.

av

Nordberg,AbertByabönengenom tiderna..
I uppsatsen som återfinns i "Från Bygd och Vildmark 1942", redovisar Nordberg den gamla byabönstraditionen i det nordliga
stiftet.
Redan i den gamla "Kyrkiolag..." stadgades att man på söndagen
skulle samlas till ".. .helgedagsöffningar...med Buds ordh och
Christeliga böner och psalmer, item förhöra och läsa för dem,som unge äro..." (Hansson , 1987 ,s .7) .
Byabönen kan ses som en tidig ansats till organiserad barnaundervisning. I uppsatsen ger Nordberg en första skissartad beskrivning av byabönens drygt 300-åriga historia i norrlandsförsamlingarna. Söndagsbönen-byabönen, med text!äsning ,bön och
sång, var dels ett uttryck för det allmänna prästadömets funktion och dels ett instrument för kristendomsundervisningen.
Betydelse för församlingslivet har varit mycket stor.

4.2. FOLKUNDERVISNINGEN

I

LAPPMARKEN^

Under denna rubrik presenteras i första hand sådan litteratur,
som avhandlar de speciella insatserna på undervisningens område inom Lappmarken. Den tidiga undervisningen med organiserade
skolor från 1700-talets första hälft har på ett särskilt sätt
kommit att sätta spår i folkundervisningens historia. Fasta
skolor och ambulerande skolverksamhet har omväxlande avlöst
varandra. Under 1800-talet kom de s.k. missionskol or,som startades genom olika frivilliga initiativ, att komplettera övrig
undervisningsverksamhet.

Olofsson, Sven Ingemar De "privilegierade" samerna
I denna artikel ingående i historieverket
"övre Norrlands
Historia" genomför Olofsson en historisk beskrivning av de
insatser som gjordes under frihetstiden för Lappmarken på såväl undervisningens område som på det politiska området.
Kungliga Direktion över Ecklesiastika Verket i Lappmarken inrättades år 1739.Det gällde att komma till rätta med de insatser som tidigare gjorts för Lappmarkens flitigare undervisning. 1723-års förordning hade gällt att inrätta skolor vid
Lappmarkens sju huvudkyrkor. Varje skola skulle ha egen skolmästare och undervisningen skulle bedrivas på 1apska.Kristendomsundervisning stod först på schemat. Ville någon lära sig
svenska skulle detta erbjudas.Läromedel på både svenska och
lapska skulle tas fram. De sju huvudorterna var Asel e L y c k s e le ,Arjeplog,Si1bojokk,Jokkmokk ,Jukkasjärvi och Kautokeino. Det
ålåg prostarna att övervaka undervisningen. Det ekonomiska
ansvaret för verksamheten fördelades bland hela rikets försam1 ingår genom fyra årliga kollekter. Brist på pengar, brist på
lämpliga skolmästare etc. fördröjde skolornas start. Ar 1726
var skolorna i &sele och Jokkmokk byggda. Verksamheten kom där
att påbörjas under de följande sex åren.Då var skolhusen färdiga även i Jukkasjärvi,Arjeplog och Utsjoki men till dem
fanns inga ekonomiska möjligheter att sända skolmästare. För
att komma till rätta med det delvis "havererade" undervisningsverket tillsattes Direktionen av riksdagen år 1739.
Direktionens uppgift var att leda och samordna verksamheten.
Samråd skulle ske med såväl konsistoriet som med länets styrelse. Anmärkningsvärt och vittnande om den betydelse ,som
tillmättes undervisningsverket är att Direktionen kom att bestå av rikets högsta dignitärer: riksråd, ärkebiskop, justitiekansler och justitieborgmästaren i Stockholm.
Olofsson redovisar Direktionens arbete och undervisningsverkets framgång. Direktionens ansvar och intresse, för utvecklingsmöjligheterna i Lappmarken kom bl.a. till synes i ett ett
omfattande utredningsarbete för ökad kolonisation.Lappmarksgränsen gicks upp på Direktionens initiativ. Under mitten av
1700-talet förelåg förslag från Direktionen att denna skulle
övertaga det formella ansvaret för såväl den kyrkliga som den
världsliga administrationen för Lappmarken. Förslaget kom inte
att genomföras.Även inom andra områden än undervisningens kom
Direktionen att fungera som Lappmarkens speciella "motor".
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Nordberg, Erik (utg.) Källskrifter rörande kyrka och skola
Nordbergs samling av källskrifter är till en del excerpter
av arkivhandl ingår och till en del sammanställningar av handlingar från tryckta och otryckta källor. Källorna redovisas
fortlöpande.
Huvudsyftet är att -få en så tull täckande urkundsaml ing som
möjligt för beskrivningen av kyrkans och skolans utveckling
och verksamhet i Lappmarken. Tidsperioden är främst 1600-talet
och 1700-talets förra del.
Till källskriftsamlingen finns en avdelning med personregister, ortregister och kronologiskt register över samlingens
akter.

Nordberg, ErikExcerptsamlingocharkiv
Kyrkoherde Erik Nordbergs (1896 - 1971) efterlämnade arkiv och
manuskriptsamling ingår i Forskningsarkivets i Umeå samlingar.
Genom arkivets bibliotekarie finns en förteckning
Nordbergs arkiv ingående handlingarna.

över

de

i

Det samlade materialet rör i första hand kyrkolivet och undervisningsverket i Lappmarken under 1600-talet och 1700-talet.

I samband med att Isak Fellman samlade och utgav sin faders,
Jakob Fel 1 mans, "Anteckningar ..." väcktes intresset att samla
sådant urkundsmaterial som berör den finska Lappmarken i första hand. Detta urkundsmaterial fyller fyra större volymer.Det
omfattar i första hand tidsperioden 1600-talet - 1800-talets
förra hälft.Till största del har handlingarna hämtats ur Svenska Riksarkivet, även arkiv som Kammararkivet och Kammarkollegiums registratorsarkiv, Sv.Vetenskapsakademiens Arkiv och
Uppsala Universitets handskriftssamlingar är bland de arkiv
vilka rådfrågats och som bidragit med material. Dessutom har
också domkapitel arkiv , prostarkiv och församlingsarkiv genomgåtts.
Fellman har i den andra volymen samlat sådana handlingar som
rör undervisningsverket och dess framgång i Lappmarken. Kemi
Lappmark var fram till freden 1809 svenskt territorium.Dess
historia är också vårt undersökningsområdes historia.
Till största del har Fellman försökt att följa olika ärendens
handläggning och utveckling och sammanställer handlingarna i
kronologisk och systematisk ordning.
Den tredje volymen omfattar främst sådant som hör till Rättsväsendet och dess historia och den fjärde volymen sådant som
hör till skatteinstitutet och dess funktion.
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Som inledning till de andra bandet redovisar Isak Fellman en
sammanfattande historisk bakgrundsteckning för "kyrkan och undervisningen". I materialsamlingen ingår i stor utsträckning
handlingar som berör såväl Torne som Kemi Lappmarker.

Wiklund, k.B. Om de svenska lapparnas skolundervisning
Wiklunds artikel är den e+terskrift, som ingår i faksimileutgåvan år 1922, av "ABC-Bok på lapska, Stockholm 1619". Efterskriften inleds: "Sent kom konsten att läsa och skrifva till
våra lappar.Sent behöfde de den, af eget initiativ förvärfvade
de sig den icke, och när den till slut kora till dem, hade de
just ingenting att läsa och knappast någon anledning at skrifva någonting. Men lapparna hade 1ikväl ,1iksom de övriga folk,
som tala finsk-ugriska språk, sedan mycket länge tillbaka åtminstone vetat af, att en dylik märkelig konst existerade",
(a.a. s . 1).
Wiklund fortsätter med ett filologiskt resonemang om de lapska
orden "läsa" och "skriva", vilka icke är inlån utan gamla lapska ord,men hos vilka en betydelseförskjutning ägt rum. Därefter beskriver Wiklund de första tecknen, som kommit att användas, runorna mötte man hos sina nordiska grannar, och "runstavar" har använts bland lapparna. Det är också belagt att olika
former av bomärken etc. också varit i bruk mycket tidigt.
Wiklund ger därefter en sammanhängande beskrivning av skolförsöken och skolornas inrättande i Lappmarken under 1600-talet.
Artikeln kompletterar övrig 1 itteratur om undervisningsverket,
vilken oftast enbart skildrar 1700-talets verksamheter.

Lundström, Ernst

Hvem var den egentlige upphofsmannen

I artikeln, som är införd i "Kyrkohistorisk Årsskrift 1914",
utför författaren en analys av orsaker till den Skytteanska
skolans uppkomst i Umeå Lappmark.
En tidig skolverksamhet i Västerbottens län fanns i Piteå från
år 1619 där lapska pojkar var i skola hos kyrkoherden Nicolaus
Andrae Rehn. Denna skolverksamhet ägde i vart fall bestånd
till år 1628 då Nicolaus Andrae avlider. Skolan fick något
slags fortsättning genom att de tre lapska gossar, som då var
vid skolan, fortsatt undervisades.
Den nyblivne general guvernören över Livland,Ingermanland och
Karelen, Johan Skytte, reste vintern 1629-30 landvägen till
sina län. I Umeå möttes han av Kyrkoherden Olaus Petri Niurenius vädjan för undervisning av lapparna.
Skolan i Umeå Lappmark, som kom att bära Skyttes namn, fick år
1631 sin förste inspektor , kyrkoherden i Umeå Olaus Petri
Niurenius . Skolan anses ha varit i verksamhet från år 1632.
Lundström avvisar varje samband mellan dessa två skolor " ...
något samband mellan Piteå-skolan och den s.k.Skytteanska icke
är påvisbart. Piteåskolan hade ingen framgång och upphörde
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snart .Upphof vet till den s.k. Skytteanska skolan är varken att
söka i Piteå-skolan eller närmast hos Johan Skytte utan hos
Olaus Petri Niurenius, magister och kyrkoherde i Umeå ..."
(a.a. s.413) .
Lundström redovisar bl .a. den återfunna brevväxling som följde
mellan Niurenius och Skytte genom excerpter, som är bilagor
till artikeln. Det hos Skytte väckta intresset för lapparnas
sak följdes upp genom att Niurenius sände en skriftlig redogörelse, "Lapparnas Ymkeliga Hedendoms lägenhet", till Skytte.
Skytte tog sig an saken och sände redogörelsen vidare till
Rådet för att giva konungen tillkänna hur saken förhöll sig.
Konungen gillade "Mäster Olofs" förslag, och grunden lades för
lappskolan i Umeå Lappmark,genom kungligt utfärdad fundationsskrivelse 20 juni 1631 (a.a. s.416).

Henrysson, Sten Den svenska sameskolans historia
Henrysson tecknar i skissartad form huvuddragen av sameskolans
historia.Uppsatsen är en arbetsrapport från det pågående projektet, "Prästens roll som fol kuppfostrare ...".Tidsavsnittet
för framställning är, från de tidigaste skolförsöken på 1600talet och in i nutiden.

Fahlgren, K janzén, O Sandström, A Åström, E Kyrka och skola
I ett antal kortare uppsatser ges faktabakgrund och uppslag
för fortsatta och fördjupade studier inom området skola och
kyrka i övre Norrland. Skriften är i första hand avsedd att
användas på grundskolenivå.

Tigerström,

Harald

Svenska Missions-sällskapets

Svenska Missions-Sällskapet,som bildades år 1835, har med sina
särskilda sameskolor utgjort ett komplement till den statligt
ledda undervisningen i Lappmarken. I sin artikel tecknar
Tigerström bakgrunden till de tre första skolornas start år
1839. De skolor, som då startades var Knaftens skola i Lycksele, "Skolstation" i Mårdsele (Lycksele) och Bastuträsk i
Stensele socken.
Ytterligare skolor inrättades under de närmaste åren. Svårigheterna för Missions-Sällskapet att trygga ekonomin för verksamheten var betydande. Försöken att erhålla statsbidrag till
sällskapets skolor,under det tidiga 1840-tal et,grusades. År
1845 tvingades man att inskränka det expanderande antalet skolor. Beslut fattades att fortsätta driften endast vid tre sko1 or.
Tigerströms artikel ger en samlad beskrivning av
decenniets verksamhet för Missions-Sällskapet.

det

första
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Miettinen, Martti Lestadiolainen Heräysliike
De s.k. missions-skolorna inom den 1aestadianska väckelsen
hölls första gången i Lainio by år 1848.L .1.Laestadius försökte intressera Svenska Missions-Sällskapet och Härnösands Domkapitel att uppta särskild skolverksamhet i Torne Lappmark .
Emellertid kom Laestadius själv att på eget initiativ ombesörja att skolverksamheten inleddes,
Miettinen skildar de 1aestadianska missionsskolornas verksamhet i olika byar inom Lappmarken. Att skolorna haft avgörande
betydelse också för den 1aestadianska väckelsens spridning
inom Lappmarken blir uppenbart.
Skolmästarna "flyttade" med sina skolor till olika byar och
undervisade några veckor på varje ställe.Under en drygt tio år
lång verksamhetsperiod kom "skola" att hållas på ett stort
antal platser inom Lappmarken.

Cavonius, Gösta Folkskollärarnas föregångare i Finland
Med sin avhandling belyser Cavonius folkskol 1 ärarutbil dningens
förhistoria i Finland. Härvid blir det nödvändigt för Cavonius
att låta undersökningen också omfatta 1700-talets undervisningsverksamhet .
Sockenstämmorna tidiga intresser för barnaundervisningen redovisas. Allmogens 1äsundervisning utvecklades. Sockenskolmästare började anställas och särskilda förordningar kom att reglelera sockenlärarnas uppgifter.
Undersökningen ger en kompletterande bakgrund till hur folkundervisningen utvecklats inom och vid sidan av kyrkans kateketiska verksamhet.

Widén, Bill Kristendomsundervisning och nomadliv
Widéns avhandling utgör en samlad redovisning av
tiska verksamheten i Lappmarken.

den

kateke-

Lappmarkens speciella förhållande tvingade fram en anpassning
av undervisningen till nomadlivets förhållanden. Genom den
ständigt pågående kolonisationen i Lappmarken förändrades samhällets karaktär fortlöpande och medförde förändrade krav på
undervisningsverksamheten.
I det inledande kapitlet redovisar Widén hur den kyrkliga
organisationen utformades.Lappmissionen före 1700-talet och de
genomgripande förändringarna under 1700-talet med det särskilda Lappmarkens Ecklesiastika Verk och den från år 1739 tillsatta Direktionen över Lappmarkens Ecklesiastika Verk redovisas.Widén ger härvid också en sammanfattning av det uppblomstrande missionsintresset i Europa och dess orsaker bl .a. i pietismens framväxt.
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Kyrkans undervisning har bedrivits dels genom de särskilt
tillsatta missionärerna i Lappmarken,dels vid lappkyrkorna som
ett led i kyrkans allmänna kateketiska undervisning och dels
vid den ambulerande verksamhet som församlingsprästerna bedrivit genom att anpassa sig till nomadlivets förutsättningar.
Widéns undersökning omfattar tiden fram till år 1809. Vid
sekelskiftet 1800 hade prästernas kateketiska verksamhet till
en del inskränkts. Förhören vid kyrkorna hade avtagit och den
ambulatoriska verksamheten genom kåtabesök och kåtaförhör hade
minskat. Kolonisationen med det ökande antalet nybyggen och
rennomad ismens förändrade förutsättningar kom sammantaget att
innebära att kyrkans undervisningsverksamhet stod inför de
nödvändiga organisatoriska förändringar, som kom att utmärka
1800-talet.

Widén,

Bill

Kateketinstitutionen

i

Omkring år 1740 beslutades att tillsätta särskilda ambulerande
kateketer som ett komplement till prästernas och de fasta
lappskolornas kristendomsundervisning. Missionsverksamheten på
norskt område, med Thomas von Westen som huvudgestalt, tjänade
som förebild.
K.M:t föreslog den 15 november 1738 ständerna att lämpliga
lappgossar med det snaraste skulle uppövas till kateketer och
missionärer.Tanken var att dessa skulle kunna vidareutbildas
till präster.
Widén skildrar verksamheten med kateketer i Sveriges och Finlands Lappmarker under tidsperioden åren 1744 - 1820.
Som bilagor till undersökningen redovisas bigrafiska
rörande kateketerna i de olika Lappmarkerna.

notiser

Widén, Bill Två katekisationslängder
Widéns undersökning omfattar två katekisationslängder från
Kemi Lappmark ,den ena från år 1723 ,den andra odaterad, men
med Kyrkoherde Zacharias Forbus påskrift, och förmodligen den
yngre av de två längderna (a.a. s.12).
Inledningsvis redovisar Widén den faktiska
katekisationslängdernas upprättande.

bakgrunden

till

Benom analys av de antecknade kunskaperna erhålls en god bild
av vilka kunskaper som varit "viktiga" att ha. Undervisningens
inriktning hos kateketen framträder. Läsfärdighet och kunskap
kan avläsas.
"Vi kan ... konstatera,att kemilapparna i fråga om kunskaper
väl tålde en jämförelse med inbyggarna i övriga delar av riket
Betingelserna för en effektiv undervisning synes alltså, märkligt nog, ha varit större i det halvnomadiska lapska samhället
än i rena bondbygder" (a.a. s. 25).
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Engman, SamFöllingeLappskola1748-1818
I sin uppsats redovisar Engman Föllinge Lappskola historiska
bakgrund och utveckling .Vid 1740-talet fanns en färdig sockenbildning inom Jämtland och Härjedalen och någon ny lappmarkssocken kunde ej bildas. Däremot medgav regeringen att Föl 1 inge
socken bröts ut från Lits pastorat och bildade egen lappförsamling. Till Föllinge lappförsamlingen knöts år 1746 alla lappar i Härjedalen och Jämtland. Föl 1 inge lappskolas verksamhet
startade år 1748.
Syftet med undersökningen är att kartlägga vilken framgång som
kristendomsundervisningen haft och hur läskunnigheten utveck1ades.
Det totala antalet barn vid skolan under åren 1748 - 1818 har
varit 137 pojkar och 86 flickor. I tabellform redovisas bl.a.
åldersförhållandena hos elever etc., läsförmågan vid in- och
utskrivning och kristendomskunskapen vid in- och utskrivning.
Lappskolornas svårigheter och de förändrade förhållandena i
Lappmarken av samhäl1spolitisk ,ekonomisk ,ideologisk och religionspolitiska orsaker beskrivs.

Nordberg, Erik Arjeplogs Lappskola
Inledningsvis redovisas en missionshistorisk översikt och de
tidiga skolförsöken i Lappmarken. Därefter beskrivs 1700-talet
med dess intensifierade arbete för Lappmarkens undervisning
och hur Direktionen för Lappmarkens Ecklesiastikverk såsom
Lappmarkens egna ämbetsverk blir en "...god och säker grund
för det lapska undervisningsväsendet" (a.a. s.14).
Arjeplogs Lappskola var i verksamhet under åren 1743 - 1820.
Skolhuset i Arjeplog uppfördes och var färdigt år 1726.Det var
inget enkelt företag att bygga i Lappmarken. Timmer av tjänlig
grovlek för timring fanns inte alltid inom närmaste område.
För timring och murning måste man anlita hantverkare "nerifrån
landet". Hästar fanns inte och alla körslor fick göras med ren
vintertid.
Bakom skolhusbyggandet låg riksdagsbeslutet år 1723 "om 1 appländarnes flitigare undervisning". Konsistoriet i Härnösand
vände sig redan år 1724 till 1andshövdningeämbetet i Västerbottens län med begäran om uppförande av skolhus på de utsedda
kyrkplatserna. I Arjeplog hölls år 1725 överläggningar mellan
1andsdshövdingens befallningsman Biur, lapparna och prästerskapet, kyrkoherdarna i Arjeplog och Silbojokk samt prostens
ombud. Platsen för skolhusbygget fastställdes till den s.k.
"Knabben,hvilken är belägen några Bysseskått öster om kyrkian,
när intil kåhlmilan" (a.a. s.18). Konsistoriet var angeläget,
att bygget snarast skulle ske och ålade prosten, Daniel Sol änder i Piteå, att verkställa uppbyggandet.
Ofreden och den svåra tiden gjorde att det färdigställda skolhuset fick vänta på att någon skolundervisning skulle ta sin
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början. Konsistoriet ogillade att skolhusen stod oanvändna
och anmälde år 1738 att de uppförda skolhusen i Lappmarken
höll på att förruttna.
Lappmarkens skolfrågor blev på ett särskilt sätt aktuella
i
riksdagen. Direktionen för Lappmarkens Ecklesiastikverk fick
ansvaret för att få i gång undervisningen vid de byggda skolhusen. Vid den syn som hölls år 1741 på skolan i Arjeplog stod
det klart att skolhuset måste rustas före det att någon undervisning kunde komma till stånd. Nya murade spisar behövdes.Fähus, hemlighus och hölada var nödvändiga för skolmästaren.Dessa reparationer var inte utförda till fullo när skolan år 1743
skul1e starta.
Den 2fe januari år 1743, vid tings- och marknadstid, startade
skolan. Till skolmästare var Johan öhrling förordnad, öhrling
prästvigdes den 8 juli 1742 och tog sig upp till Arjeplog "på
första vinterföre".
Nordberg redovisar fortsatt undervisningens framfart och de
enskilda lärare som verkade inom Arjeplog fram till år 1915.
Lappskolan indrogs år 1820. Undervisningsverksamheten under
perioden åren 1821-1846 med kateketernas och missionärernas
insatser avhandlas i ett särskilt avsnitt.

Henrysson, Sten "Läste Lutheri Cateches på lapska"
Den tidiga skolundervisningen i Jokkmokks socken har tidigare
beskrivits bl .a. i H.Grundströms, "Barnaundervisningen i en
lappmarks församling.Minnesskrift till folksskolans 100-års
jubileum i Jokkmokk 1942".
Enligt protokoll från tinget i Jokkmokk den 10 - 13 februari
1725 framgick att man fattat beslut om plats för det planerade
skolbygget.Skolbygget verkställdes och undervisning vid skolan
startade år 1732. Det är uppenbart att skolmästaren Lars Mal ming, som var Jokkmokk Lappskolas förste lärare, ej kunde 1 apska.Undervisningen bedrevs under de första åren på svenska med
svenska böcker. Motståndet,från lapparnas sida, att låta sätta
sina barn i skolan,är förståeligt. Man hade litet utbyte av
sådan undervisning på ett språk man ej förstod. De flesta
nybyggarbarn var vid den tiden finskspråkiga och kunde i ringa
utsträckning bistå sin skolmästare med tolkhjälp.
Henryssons rapport, "Om religions- och 1äsundervisningen i
Jokkmokks socken före folkskolans införande", utgörs av
en
historisk beskrivning av och redogörelse för undervisningsväsendet och befolkningsutvecklingen i socknen.

Tawe,

Wilhelm

Jukkasiärvi kyrka och bygd 350 år

I denna hembygdsbok redovisas kyrkans och bygdens historia.
Tre kapitel i boken avhandlar undervisningens historia,kyrkans
undervisning, Jukkasjärvi lappskola och folkskolans undervisning .
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Jukkasjärvi lappskola startade den 14 januari 1744.Den
skolmästaren var Lars Engelmark.

-förste

Under tiden -fram till och med utgången av år 1819 då skolan
upphör
hade sammanlagt 187 gossar och 78 -flickor åtnjutit
undervisning vid Jukkasjärvi lappskola.

Ljung, August Några drag ur Jukkasjärvi skolhistoria
I samband med folkskolans 100-års jubileum år 1942 utarbetades
denna historik över skolväsendets utveckling inom kommunen.
August Ljung inleder sin historik med att redogöra för 1700talets och det tidiga 1800-talets folkundervisning inom socknen. Framställningen är till.stor del en biografisk och kronologisk förteckning av de 1ärare som tjänat folkundervisningen.
Som källor har använts bl .a. Bygdéns Herdaminne,Berättelser
över folkskolorna under olika tidsperioder. Arkivhandlingar
som nyttjats berör endast tiden efter år 1832.

Tenerz, Hugo Folkupplysningsarbete i Norrbotten
I två volymer ges en sammanfattande framställning av kulturarbetet i Norrbottens finnbygd. I den första volymen avhandlas
kul turarbetet från äldsta tid fram till sekelskiftet 1900. I
den andra volymen redovisas 1900-talets förra hälft och den
s.k. språkdebatten.
En avgörande frågeställning som Tenerz vill ge ett tydligt
svar på är områdets kolonisationshistoriska bakgrund-Språkfrågorna är viktiga för kulturområdet, och den rätta förståelsen
förutsätter sådan språkkunskap att man kan se saken "inifrån".
Finnbygden är säregen med trenne språk vid sidan av varandra,
finska ,lapska och svenska. Den avgörande kolonisationen av
området har varit finsk,såväl i den egentliga finnbygden,som
ungefärligen motsvaras av begreppet Tornedal en,som i Lappbygden.Den tidiga svenska kolonisationens "norra gräns" ligger
söder om finnbygden.Tenerz redovisar de avvikande uppfattningar,som föreligger om kolonisationen och vilka förutsätter en
betydande svensk kolonisation i området och där svenska språket på grund av omständigheternas makt fått vika för det finska språkets utbredning.
Kyrkans vård om folkupplysningen under
redovisas.

1500-

och

1600-talen

Ar 1842 med folkskolestadgan och folkskoleväsendets utveckling
i finnbygden utgör en tydlig gräns i undervisningens historia.
I sin framställning redovisar Tenerz Lappmarkens och Finnbygdens folkupplysningsfråga under och före 1700-talet och fram
till år 1842.
Språkförhållandena i Lappmarken och det lapska språket ställning som undervisningsspråk och som "bokspråk" redovisas.Sameallmogens inställning till finskspråkig undervisning var komp-
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licerad.Av visationshandlingår -framgår att sameal 1 mogen i Torne Lappmark ville ha predikningarna och gudstjänsterna på
lapska eller omväxlande lapska och f inska .Ändock -föredrogs det
finska språket av dem som undervisningsspråk vid lappskolorna.
Samerna ville helst ha -finska läroböcker. Tenrez skriver att
det: "... hade hos den enkla allmogen utbildats en traditionell uppfattning, att det religiösa språket och kyrkospråket
måste vara finskan. En annan orsak var kanske lika kraftigt
verksam.De läroböcker, som kyrkomyndigheterna hade låtit översätta på lapska,var skrivna på den sydlapska dialekten, vilken
avvek så kraftigt från törne- och kemisamernas dialekt,att ett
tillgodogörande av innehållet vållade stora svårigheter. Och
icke nog med detta. Stavningen överensstämde ej med den finska
ortografien, som samerna hade blivit undervisad i. Utan hade
svenskans stav- och skrivsätt som förebild" (a.a. s. 108)
Under särskilda kapitel redovisas
först lappskolorna under
1700-talet och början av 1800-talet och sedan Torne Lappmarks
församlingår.
Tenerz beskriver det religiösa och sedliga tillståndet i Lappmarken under 1700 talet. Skillnaden mellan Torne Lappmark och
Kemi Lappmark var tydlig. I Kemi Lappmark hade samerna till
synes redan på 1600-talet stått högre i kulturellt avseende.
"Man har ofta talat om supseden som 'ett national lyte bland
1apparna',men djupaste orsaken till detta lyte låg säkert
mindre i samernas nationella egenheter än i lappmarkshandelns
samvetslösa vinstbegär" (a.a. s. 78f).
Sammanfattningsvis skall sägas, att Hugo Tenerz två volymer om
folkupplysningen i Norrbottens finnbygd på ett sakkunnigt resonerande och stundtals kritiskt sätt granskar och redovisar
undervisningsväsendets utveckling och dess historieskrivning.

Lindberg, Albert Folkundervisningsväsendet i Norrbotten
Lindberg redovisar folkskolans utveckling under perioden 18401910. För vår del är det intressant att ta del av hur folkskolans etablering inom Lappmarken skett. Att etablera folkskolor
inom Lappmarken inom den tidsram på fem år efter år 1842 vilket föreskrevs då folkskolestadgan trädde i kraft,mötte olika
svårigheter. Befolkningen var utspridd över stora areal er.I
Pajala församling och Torneå Lappmark hade de religiösa rörelserna motverkat anordnandet av skolor .Tvåspråkighetens betydelse för undervisningsväsendets framgång var av betydelse.
Alla dessa frågeställningar ger sammantaget en god uppfattning
om vilket resultat folkundervisningen nått till vid mitten
1800-talet.

Sandström, Emil I tvåspråkig bygd
Framställningen ger en beskrivning av folkundervisningens historia i Nedertorneå-Haparanda församling under åren 1809-1909.
Denna församling har en mycket speciell historia efter år 1809
då gränsdragningen mellan Sverige och Ryssland, delade försam-

67
lingen i två delar.Den svenska sidan blev bl .a.
1ingskyrka och fick sådan först år 1825.

utan

försam-

Sandström redovisar kyrkans undervisning ,folkupplysningen och
språkfrågan, svenska eller finska som undervisningsspråk etc..
Det är skillnad mellan att undervisa i svenska eller på svenska. Ett betydande försvenskningsarbete skulle bedrivas inom
Finnbygden. Försvenskningen var en säregen fosterländsk "omsorg" om Finnbygden.

Snell, William (red) Minneskrift. Ur folkundervisningens
Avsikten med minnesskriften är att genom olika artiklar belysa
folkskolans historiska bakgrund i Torne och Kalix älvdalar vid
iOO-års jublieet för folkskolorna år 1942.
De olika artikel författarna har var för sig redovisat olika
skoldistrikt. Genomgående beskrivs därför s.a.s. "sockenvis"
undervisningssituationen vid folksskolans införande.Därvid ges
också ofta en historisk tillbakablick för de olika församlingarnas undervisningsväsende. Intressant är den uppteckning på
tornedalsfinska om hur man lärde sig läsa etc. på 1860-talet.

Pekkari, Karl (red) Tornedalens skola 150 år
Med ett antal artiklar beskrivs den högre skolutbildningen i
Tornedalen. Boken utgavs i samband med Läroverkets i Haparanda
- Tornedalens skola - 150-års jubileum.
Tornedalen fick sin första stad, Torneå, år 1621.Den första skolan, Torne pedagogi, inrättades på Konungens tillstånd år 1630.
Efter fredsslutet i Fredrikshamn år 1809, kom Torne pedagogi
att tillhöra Finland - Ryssland. Ar 1833 inrättades en lägre
apologistskola i Haparanda .Första läroverksbyggnaden stod färdig år 1834.
Bland artiklarna återfinns bl.a. förre länsskolinspektören
Erik Lundemarks redovisning av hur 1ärdomsskolan bygges upp i
det nordliga stiftet.

Artikeln åtyerfinns i Svenska Missionssällskapets Kyrkan
Samerna Årskrift "Bland Sveriges Samer 1977-1978".

och

Tigerström har med hjälp av skolmästaren Theophilus 01 Grans
anteckningar kunnat skildra en enskild elevs omvändelse.
Sameynglingen Andreas från Sirkas kommer till Jokkmokks gamla
sameskola i februari månad 1764. Andreas var 19 år gammal och
hade svårt att anpassa sig till livet i skolan.Såsom "tvär och
argsint,oböjelig och utan medlidande" beskrivs
ynglingen av
sin skolmästare .Hösten 1766 härjade en svår epidemi i Lappmarken. Ynglingen insjuknade och under sjukdomstiden kom en förändring att ske med den "oböjelige", han får ett behov att be
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om förlåtelse för sina stora synder. Den "oböjelige" kom till
tro och blir "godhjärtat i umgänget och stilla i sin levnad".

R.A.M Huru kyrkan på 1700-talet höll kunskapen
I Tidskriften "Tornedal en,Häfte N:r 3", återfinns denna från
finska översatta artikel. Författaren har med hjälp av husförhörsböcker,visitationsprotoko11,tideböcker etc. sk i 1drat ,vilket artikel rubriken säger, "Huru kyrkan på 1700-talet höll
kunskapens svettbastu varm för tornedalingarna".
Prästmännen Gabriel Tuderus,Henrik Forbus,Abraham Johan Fougt,
Erik Brunnius och Wilh.Gust. Rydman och deras arbete i undervisningens tjänst skildras.Enskilda församlingsbor och dessas
svårigheter att lära och/eller låta lära sig kristendomskunskap beskrives.
Signaturen R.A.M. avslutar artikeln med följande ord: "Dessa
framplockade exempel äro ägnade att belysa de olika tvångsåtgärder,med vilka de pliktförgätna på den tiden bringades till
att bli delaktiga av den genom kyrkan meddelade undervisningen,ävensom de metoder, varigenom man sökte förstärka de efterblivnas vetande.Samtidigt lära de oss,att den väg som kyrkan
i sin egenskap av folkupplysare vandrade även uppe i dessa
nordliga 1 andamären,var beströdd med sina egna tistlar och
törnen: 1iknöjdhet,uppstudsighet och varjehanda försök att
slingra sig undan från sina förpliktelser" (a.a. s . 119f).

Fjellström, Per Med katekes och färla i Lappmarken
Från mitten av 1600-talet och största delen av 1800-talet var
präster och skolmästare ur den Fjellströmska släkten verksamma
i Lappmarken .Artikel författaren Per Fjel1ström är sonson till
förre skolmästaren vid Arjeplog 1appskola, Frans Valfrid Fjel1ström. Frans Valfrid var i sin tur sonson till missionären och
kyrkoherden i Arjeplog, Carl Johan Fjellström (1783 -1853).
Den fjel1 strömska släkten härstammar från Ericus Petri Noreus
(1618-1697) .
Artikelförfattaren journalisten Per F . beskriver i krönikeform
sin släkt och deras tjänstgöring i Lappmarken. Därmed ges en
sammanfattande "bild" av de olika lärarnas insatser i undervisningens tjänst och en "bild" av undervisningens verklighet
framträder.

Henrysson,

Sten

Lapp

eller

Nybyggare..

I denna rapport från projektet "Prästen som folkupplysare.
Prästens roll i norrländskt samhällsliv före folkskolans
genomförande" redovisar prof. Sten Henrysson diskussionen om
hur begreppen "lapp, nybyggare och bonde" definieras.
Syftet med lappskolorna var att bidraga till lapparnas kristnande. Vem var då lapp och vilka andra än lappar finns med
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bland skolornas elever.För bearbetningen och analysen av elevmaterialet vid lappskolan i Jokkmokk bestämmer sig Henrysson
för följande indelning i tre grupper:
1. Lappbarn knutna till renskötseln och de gamla lappbyarna Jokkmokk,Sjokksjokk,Turpen och Sirkas.
2. Nybyggarbarn av svensk eller finsk härkomst.
3. Lapska nybyggarbarn.Dit förs de vars far eller farfar
var renskötande lapp vanligen skogslapp,som anlade ett
nybygge.

I uppsatsen ges en konturteckning av
folkskolans genomförande.

folkundervisningen

före

I allegorins form tecknar E.Johansson Norden, som
"... ett
väldigt träd på historiens karta .Rötterna går djupt ned i kontinentens näringar och kul tur .Stammen drar närmast upp genom
Danmark och södra Sverige" (a.a. s . D . M e d bildspråkets hjälp
redovisas "Befolkningens stamträd" , "Kulturens blomningar" ,
"Politikens ansningar" , "Kyrkans vinträd" och "Folkundervisningens rötter och förgreningar".
För Sveriges och Finlands del kom ansvaret för undervisningen
att länge ligga på hemmet. Danmark och Norge hade en något
annorlunda utveckling där allmogeskolor blev kännetecknande
för skolprogrammet från 1730-talet. Skilda former för undervisningens genomförande förelåg därmed, men grundstrukturen
för den gamla 1ästraditionen var i stort sett gemensam för de
nordiska länderna. "Dop och barnal ära,ungdomsförhör,konfirmation och nattvardsgång öppnade vägen till vigsel och andra
samhälleliga rättigheter" (a.a. s.7).
Avslutningsvis sammanfattas den gamla 1ästraditionens egen
innebörd och betydelse: "Inte i naturen,inte i samhället eller
kul turen,utan i 'Ordet allena' var den dyrbaraste kunskapen
att finna.Att med egna ögon 'läsa och förstå' var allas kallelse och rättighet i 'det allmänna prästadömet' (a.a. s.8).

Sjöstrand, Wilhelm Pedagogikens historia, I och II
Studiet av pedagogikens historia är nödvändigt för att förstå
pedagogikens "rötter" och den genombrottstid för pedagogiken
som 1700-talet innebar.
I den första volymen beskrivs de uppfostrings- och undervisningsprogram som kännetecknat olika tidsperioder allt ifrån
antiken. Bakom och tillsammans med de olika försöken har funnits olika "idéer" av politiskt eller religiöst ursprung förelegat. I den andra volymen redovisas Sveriges och de nordiska
grannländernas historiska utveckling på pedagogikens område.
Inledningsvis redovisas tiden fram till kristendomens genombrott i Norden .Huvuddel en av framställningen behandlar folkun-
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dervisningen från reformationstiden och fram till 1700-talet.

LiDdmark,
Daniel
1812 års uppfostringskommittés enkät
Lindinarkjpanieij
Barnaundervisnignen
iHärnösandsstift
Kraven på undervisningsväsendets reformering väcktes under det
tidiga 1800-talet. År 1812 tillsattes en uppfostringskommitté.
Kommittén genomförde en omfattande undersökning. En del av
materialet från denna redovisas dels genom utgivning av enkätsvaren från 1andsförsamlingarna i Västerbotten och dels genom
den undersökning som Lindmark genomför av barnaundervisningen
i Härnösands stift.
Lindmark redovisar det aktuella forskningsläget för folkundervisningen, utgångspunkter och olika synsätt. Lindmark motivera sitt val att i undersökningen utgå från "det inomkyrkliga
perspektivet" på följande sätt: "Oavsett vilka synpunkter som
sedan bör läggas på folkundervisningen,är det rimligt att utgå
från det kyrkliga
undervisningsprogrammet, eftersom
detta
åtminstone formellt var styrande för folkundervisningen och
således kan skapa sammanhang i den heterogena undervisningssituation som rådde före folkskolan. Dessutom rymmer det 'inomkyrkliga perspektivet' ... olika tolkningsmönster,även kallade
push- och pul1 faktorer. Som pushfaktörer räknas 'målmedvetna
undervisningsåtgärder', medan pul1 faktorer föreligger i t.ex.
olika yrkesgruppers behov av funktionell läskunnighet. Denna
rapport är i huvudsak inriktad på den första aspekten ..."
(a.a. s.l5f).
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4.3. TECKNEN, BOKSTÄVERNA

OCH

BÖCKERNA

HUR och NÄR Lappmarkens folk första gångerna möter det skrivna
ordet torde förbli oklart. Att man mött runskriften tidigt är
uppenbart. Den skrivna bokstaven och dess roll som förmedlare
av "ordet" torde de tidigt ha kommit i kontakt med. Det var
inte bara kyrkans folk de mötte utan de har säkert kommit i
kontakt med handelsmän och fogdar långt tidigare. Folk som
skrev nymodiga tecken på papper i stället för att rista runor
och andra tecken i trä,sten eller ben.
Under rubriken "Tecknen, Bokstäverna och Böckerna" redovisas
några arbeten som berör denna del av undersökningen.

Granlund,

IngaliII och John i

Lapska ben- och träkalendrar

Mängden av dessa, en gången tids almanackor,är icke stor.Det
tillgängliga materialet för Granlunds undersökning omfattar
endast 28 st olika kalendrar. Möjligheterna att bestämma proveniens och ålder för de olika kalendrar är ytterst begränsade. Viktigt blir i stället att undersöka vilka olika kalendertraditioner etc. som de representerar.
"Det som främst karakteriserar lapska kalendrar är att festdagar, vigilier och vad därtill hör inte är bundna av stiftsgränserna utan en och samma kalender kan visa upp drag från Uppsala ,Trondheims(-Nidaros) och Åbo stift" (a.a. s.8).
För vår del är det intressant att följa Granlunds analys av
de olika kalendrarna då vi också därav kan få en uppfattning
om den yttre miljö som påverkat kalendertraditionen. Där finns
spår från den katolska missionens tid; Där finns spår från
reformationens genombrott; Där finns spår från yttre historiska händelser (ex. firandet av Gustaf II Adolfs dödsdag).

Aronson, Ewerti En runstav från Vettasjärvi
I artikeln redovisar Aronson den runstav som han hittat i Vettasjärvi by, Nilivaara församling (Granlund redovisar runstaven
som nr 27 i sin undersökning). Under efterforskningar bland
traktens folk finner Aronson, att själva begreppet "Riimusauva,
Kalenterisauva", som den kallas på finska, är helt okänt för
samtliga äldre personer han tillfrågat.
Hur kalenderstaven, på vilken årtalet 1750 (möjligen 1780)
finns inristat som ett slags tillverkningsdatum, kommit till
byn går icke att få klarlagt. Den kan ha kommit med handelsmän, "kauppa-ryssät", som i så fall kunde ha g l ö m t
den i
byn. Känt är att handelsmän från ryska Karelen gjorde sina
handelsresor till Säl1ivare socken i Finnbygden.
Kalendern är beroende av det s.k. Åbo-kalendariet, efter vilket
såväl lapska som finska runstavar är gjorda, överensstämmelsen
mellan Vettasjärvistaven och Åbokalendariet är icke fullständig. Vettasjärvistaven uppvisar flera egendomligheter.
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Johansson, Egil Bokstävernas intåg
I den första rapporten från forskningsarkivets vid Umeå universitet rapportserie "Scriptum" ingår tre artiklar i folkundervisningens historia av prof. Egil Johansson.
Den första artikeln "Bokstävernas intåg" redovisar några historiska axplock från Tuna kyrka och församling i Medelpad.
Vid restaurering av Tuna kyrka år 192B upptäcktes en runsten
inmurad i östra väggen till vänster om altaret. Runstenen,troligen huggen vid mitten av 1000-talet, vittnar med sina tecken
om det skrivna och lästa ordet. Genom en "rundvandring" i kyrkorummet redovisas ordets intåg i bygden; Där finns det välfyllda bokskåpet i sakristian; Där finns 1äktarbröstningens
snidade bokstäver med sitt budskap etc. Med förhörsanteckningars och bänklängdernas hjälp "rekonstrueras" kyrkolivet en
förhörsdag år 1692.
Den andra artikeln "På 1äsbräda, mikrokort och dator" redovisar
kyrkolivets böcker i gammal och ny undervisning. Ett av reformationstidevarvets kännetecken är att: "Med Ordet kom bokstäverna in i vår folkliga kultur" (a.a. s.12). Johansson beskriver den s.k. "läsbrädan" och dess textinnehål 1 .1 den medeltida
dopundervisningen är främst "Fader Vår" och "Tron" kristendomens "muntliga" grundundervisning. Samma "läsordning" återfinns i tidiga ABC-böcker och på de utländska läsbrädorna.
Katekesens vanliga uppställning är "Buden","Tron","Fader Vår"
etc. I och med kyrkoordningarnas anvisningar, att kunskaperna
hos församlingsfolket skulle prövas, kommer de skrivna anteckningarna om hållna kunskapsförhör och husförhörlängderna etc.,
att utgöra grunden får de kyrkoböcker som växer fram.
I den tredje artikeln "Pater Noster i Rafnasill och Alphabeta
varia. Eller några kyrkolivets tecken" utförs en fortsatt diskussion om vad som kännetecknar den kyrkliga undervisningen
här i vårt land och i fjärran länder. Spåren av kunskapen och
undervisningen i "Fader Vår" och "Trosartiklarna" utgör ett
säkert kännetecken för kyrkolivet, dess funktion och utbredning.

Med avhandlingen genomförs en kartläggning av den bibiiografiska och litterära sidan av den äldre svenska konservativa
pietismens historia. Nordstrandh genomför en systematisk genomgång av tillgängliga uppgifter vid svenska bibliotek och
arkiv, också finska och finlandssvenska. Avhandlingen presenteras i tre huvudavsnitt; Utländsk orginal itteratur; översättningslitteratur; Inhemsk orginal 1itteratur.I avhandlingen presenteras bl .a. ett tiotal handskrifter av prosten Nils Grubb.
Lärofrågor kom inte enbart till synes i undervisningslitteraturen och den polemiska litteraturen utan också i den andliga
sången. Pietismen företrädde en ny människo- och fromhetstyp.
"I medelpunkten ställs inte längre den oreflekterade samfundskristendomen utan den enskildes personligt tillkämpade religiösa medvetande och helgelsesträvan" (a.a. s.263).
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I avhandlingen redovisas tryckt andaktslitteratur -från i -första hand stormaktstidevarvet. Det är fråga om bön-, tröste- och
nattvardsböcker av vilka Lindquist genomför en systematisk
genomgång. Mot slutet av 1600-tal et var ett pietistiskt inflytande märkbart också i andaktsl itteraturen. Psalmboken med
sina böner och den betydelse denna haft för den svenska fromhetstradionen har av "begränsningsskäl" inte beaktas i någon
större utsträckning i undersökningen.
Någon nämnvärd spridning av denna andaktslitteratur bland de
folkliga lagren kan vi inte påräkna. Däremot måste vi anse för
troligt att prästerna, skolmästarna och missionärerna i vårt
område även kan ha ägt,använt och påverkats av denna andaktslitteratur. Det är rimligt att anta att det samma gäller även
för dem som beslutat om och initierat de särskilda åtgärderna
för Lappmarkens kristendomsundervisning.

Hasselbrink, Gustaf Lapska psalmböcker i Sverige
I uppsatsen genomföres inledningsvis en historisk översikt av
Lappmarkens speciella missionssituation. Som en följd av kontakterna med bofasta har "tvåspråkighet" funnits i Lappmarkens
gränsområden: lapska-norska, lapska-finska, lapska-svenska.
Hasselbrink utgår från att man i de mellersta Lappmarkerna
endast känt till sitt eget modersmål.
Det lapska skriftspråkets framväxt, de olika dialektala skillnaderna, ortografiska svårigheter m.m. redovisas.
Den lapska 1itteraturen, till övervägande del bestående av
"kyrklig" litteratur i översättning från svenskan, hade i Sverige sin blomstringstid främst under 1700-talet och början av
1800-tal et.
I uppsatsen redovisas en kronologisk genomgång av den lapska
litteraturen. Uppsatsen ger rikhaltiga biografiska notiser för
översättarna och diktarna.

Lundmark, BO

NiLs

Vibe Stockfleth-samespråkets

Tillsammans med Knud Leem räknas Nils Vibe Stockfleth som det
nordsamiska skriftspråkets grund!äggare. Lundmark redovisar i
sin artikel prästen Stockfleths bemödanden för det lapska folkets väl. Stockfleth begärde avsked med bibehållen lön år 1839
från sin tjänst som "sogneprest" i Vadsö och Lebesby. Avsikten
var att han skall kunna ägna sig helt åt språkarbetet. Detta
resulterade i ett antal skrifters utgivning. Ar 1837 hade
bl .a. Luthers lilla katekes utgivits. Ar 1840 utgavs Nya Testamentet och en "Grammatik i det lappiske Sprog". Lundmarks
artikeln redovisar även biografiska anteckningar om Stockfleth
och historiskt material från församlingarna i Finnmarken. Ett
språkvetenskapliga "utbyte" för det lapska språket skedde mellan Stockfleth och övriga nordens språkmän.
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Forsgren, Tuuli Samiska kyrko- och undervisningslitteratur
I rapporten ges en översikt!ig redovisning av den samiska
kyrko- och undervisningslitteraturen, dess tillkomst och utveckling under tiden 1619 - 1850. Rapporten är en delrapport
inom projketet "Prästen som folkuppfostrare . Prästens roll i
norrländskt samhällsliv före folkskolans genomförande".
Forsgren indelar den undersökta litteraturen i tre utgivningsperioder: 1619 - 1726, 1727 - 1810, 1811 - 1850. För varje utgivningsperiod redovisas tryckalstren i kronologisk följd och
med notiser om översättare,företagna samråd med andra översättare och den språkdebatt som ägde rum m.m.
Den första utgivningsperioden präglades av "en dialektalt sett
brokig utgivning" (a.a. s.29). Utgivningen hade en övervikt av
sydsamiska dialekter.De sydliga dialekterna var svårbegripliga
i de nordliga områdena.Problemet var att skapa en rättvisande
och förståelig ortografi. Vid slutet av perioden insåg myndigheterna de samiska dialekternas särskilda problematik.
Den andra utgivningsperioden skiljer sig från den första
främst genom att en målmedveten och långsiktig planering av
utgivningen skedde. Kunnigheten i samiska hade ökat och intresserade översättare fanns. Språkkonferenser hölls. Srunden
till sydlapska bokspråket lades och då hade sydsamiskan fått
en "nordligare" prägel genom Pehr Högström. När Nya Testamentet på samiska utkom år 1755 hade samerna en nära nog komplett
kyrko- och undervisningslitteratur.
Den tredje perioden inleds med utgivningen av hela Bibeln på
samiska år 1811. Utgivningen av den årliga almanackan svarade
för två tredjedelar av periodens totala utgivningen;64 titlar.
Det nordlapska bokspråket, med L.L.Laestadius fyra titlar, ininledde den förskjutning som senare skulle ske i den språkliga
utveck1 ingen.

Norberg, Astrid Uppfostran till underkastelse
I avhandlingen genomför Norberg en analys av de normer för
föräldra-barnrelationer som föreligger i den religiösa 1 itteraturen.Den valda tidsperioden är 1750-1809. I socialpsykologiska termer utföres analysen av det bakomliggande budskapet
om uppfostran som föreligger, främst i k-tekesförklaringarna.
Frågeställningen är hur man löser problemen kring:tvång,frihet
och underkastelse. Olika tidsperioders "idé-strömningar" som
t.ex. konservatism, ortodoxi,pietism, herrnhutism och neologi
har präglat synen på föräldra-barnrelationen.
Avhandlingen ger oss en fingervisning om hur komplicerat förhållandet är när undervisningens utveckling och framgång skall
studeras. Budskapet från undervisare till mottagare bärs inte
bara av det skrivna ordets bokstav. Urvalet i 1äroframstäl1 ningen,tyngdpunktsförskjutningar i materialets innehåll bl .a.
är uttryck för de normer som förmedlas.
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5- L_A_P_P_M_A_R_K_S_H_I_S_I_Q_R_I_A i
I detta avslutande kapitel redovisas
sådan 1itteratur som
bl.a.
belyser Lappmarkens kulturhistoriska, topografiska,
demografiska och etnografiska bakgrund.
Litteraturen representerar fyra olika kategorier eller möjligheter till förökad kunskap om Lappmarkens historiska rötter.
5.1. LAPPMARKSRESOR får gälla som en samlande rubrik för sådana reseberättelser, där författaren besökt området och
till största delen återger vad han själv har sett och
hört. Ett slags "jag-var-där-repotage".
5.2. LAPPMARKSRELATIONER är berättelser och beskrivningar som
avgivits och oftast också publicerats av sådana som varit
bosatta och verksamma i Lappmarken.
5.3. LAPPMARKSSTUDIER är rubriken för den 1itteratur som genom
systematiskt ordnande av kunskap och information om Lappmarken presenterar en mer översiktlig historisk beskrivning. Här redovisas också olika vetenskapliga avhandlingar och uppsatser med special studier av t.ex. kolonisationen, bebyggelsehistoria,brukshistoria och rennomadismen .
5.4. LAPPMARKSKULTUR blir den avdelning där 1 okal historiska
skrifter och folklore får bidraga till den, förhoppningsvis ökande kunskapen om Lappmarken.

76
5.1. L_A_P_P_M_A_R_K_S_R_E_S_0_R i

Regnard, Jean-Francois Resa i Lappland
Regnard har kallats Lapplands förste turist.Hans resa till
Lappland inleddes i april år 1681. Det nordliga målet, Pieksenjarka vid Torne träsks strand, nåddes den 22 augusti 1681.
Fyra dagar tidigare hade man besökt Jukkasjärvi kyrka. Regnard
åtgerger,i den löpande berättelsens form, sina intryck från
resan. Exaktheten i Regnards beskrivningar är tveksam och beträffande sakinnehållet är det troligt,att han till stora delar
återger detaljer ur den år 1673 utkomna, Johannes Schefferus,
"Laponia".

de la Motrayes, Aubry Resor
De la Motraye var fransman, men pga religionsförföljelserna
mot de franska protestanterna vistades han i England från omkring år 1674. De la Motraye företog en mängd resor i Europa,
Asien och Afrika. Hösten 1715 kom han till Sverige. Vistelsen
här varade i mer än fem år. Den lapska resan anträddes den 7
april 1718 och företogs på vårvintern. I juni månad nåddes det
nordliga målet Pieksenjarka vid Torne träsk, som hans landsman
Regnard drygt trettio år tidigare hade besökt.
Notiser om lapparnas religion, seder och bruk lämnas flitigt.
Dessutom förde
de la Motraye, teologiska samtal med sina
värdar också bland den lapska allmogen. Frågorna gällde nattvardens betyde!se,kvarvarande hedniska seder och trolldom etc.
Den kritik som riktades mot de la Motrayes publikationer om de
europeiska resorna, avsåg icke de etnografiska, topografiska
eller historiska uppgifterna, utan de förda teologiska diskussionerna innehåll.

von Linné, Carl Lapländsk resa
I maj 1732 anträdde Linné sin lapplandsresa. Dagboksanteckningarna som Linné förde beskriver hans resväg och gjorda
iakttagelser. Besöken vid kyrkbyarna och i prästgårdarna redovisas. Linné råkade i dispyt med präst och skolmästare i Jokkmokk. Linné skriver :"Jag admirerar att en så stor högfärd och
ambition, så stort of örstånd och gemenhet,så stor envishet och
gement resonerande skulle finnas uti en präst, som gemenligen
borde vara en studerad man,ja mer, att en över 12 år gammal
studiosus ej bättre läst sin bok. Jag förstod ock väl varför
dessa bussar voro kastade avsides från folk ... dömdes jag med
med Paul o för rasande och mycken konst gjort mig galen ... "
(a.a. s. 85f) .
Linnés resa gick västerut genom Lule Lappmark över fjällen och
ned till norska kusten. Under återresan återfinner vi Linné på
våg norrut från Luleå upp mot Torneå. Traktens särart markeras
genom att Linné noterat att "språkgränsen" vid Sangis passeras
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"Kom om aftonen till Sangis, id est, där Fader Vår lyktas, ...
När jag miste Sangis, miste jag ock mitt modersmål , i Seivis
var pura finnar, dem jag ej förstod" (a.a. s. 142f) . Resan
fortsatte till Finland. Senom Österbotten och Kemi Lappmarks
kustlandskap gick resan hela vägen ned till Abo. Därefter över
Ålands hav och tillbaka till Sverige. "D.10. /oktober/ Kom
lyckligen kl.inemot 1 om dagen till Uppsal a" (a.a. s. 169) .

Outhiers, Reginaud Journal från en resa i Norden
Abbé Outhier deltog i den franska gradmätningsexpeditionen i
Tornedalen åren 1736-1737.Expeditionens ledare var den franske
astronomen och matematikern Pierre-Louis Moreau de Maupertuis,
som till sin hjälp hade ytterligare tre 1 andsmän,vetenskapsmän
av samma disciplin. Astronomiprofessorn Anders Celius ingick
också i egenskap av vetenskapsman och sakkunnig på de svenska
förhållandena. Den unge länskanslisten Anders Hel 1ant ,tornebo,
ingick som tolk i expeditionen. Ytterligare några franska medarbetare ingick i expeditionen och bland dem prästen Reginaud
Outhier. uuthier återger i sin journal dagboksanteckningar för
den drygt ett år långa vistelsen i Sverige.
Vid sidan av beskrivningen av det vetenskapliga arbetets fortgång,ges också rikliga notiser om det vardagliga livets olika
förutsättningar. Gudstjänstens och kyrkoårets utformning,församl ingsli vet etc. observerades och noterades av den franske
prästen.

Acerbi, Guiseppe Resa i Lappland 1799
I mars 1798 startade två unga italienare,Suiseppe Acerbi och
Bernardo Belotti, sin tvååriga expedition till Finland, Lappland och Nordkap. Svensk deltagare i expeditionen var översten
och konstnären A.F. Skjöldebrand. Den unge juristen Acerbi var
resans initiativtagare.
Ärelystnad och
drev måhända
färden. Det är
kom att besöka

nyfikenhet på exotiska 1ivsformer och landskap
Acerbi och hans sällskap till den strapatsrika
naturligt, att de långväga gästerna under resan
och gästa kyrkplatsernas prästgårdar.

Acerbi besökte den lärde kyrkoherden i Enontekis,/Erik Brape/.
"Prästen i Enontekis var en lärd man och använde den lediga
tid hans plikter som församlingsherde unnade honom till statistiska och fysiologiska undersökningar. Han har stora naturhistoriska samlingar av olika slag. Han har också skrivit en
liten bok innehållande svar på ett antal frågor i naturvetenskapliga ting ..." (a.a. s. 108).
I Kautokeino som efter år 1751 var danskt-norskt territorium
träffade Acerbi en skolmästare om vilken han skriver "...en
person, som bar den skenfagra titeln skolmästare. Detta tilltalsord förvånade mig mycket, ty jag hade förstått att jag
befann mig på en ort fjärran från alla skolor och alla läroinrättningar över huvud. Benämningen skolmästare var en lika
god anledning till stolthet hos denne lapp som ett rött eller
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blått ordensband kan vara för män i Europas kultursamhällen.
Han var utan tvivel lika förnöjd över att kallas skolmästare
som man i våra samhällen är över adelskap eller någon annan
speciell utmärkelse. Denne skolmästare var både till utseende
och sätt lika rent lapsk som grannarna omkring honom ..."
(a.a. s.69f).

Engström, Jon Resa genom Norrland och Lappland
Under dryga två månader sommaren 1834 färdades Engström upp
efter norrlandskusten
till nedre Tornedalen. Därefter fortsatte resan uppefter Kalixälven och västerut mot Jokkmokk,
Kvikkjokk och via Tarradalen mot Sulitelma. Återresan gick via
Gällivare. Det planerade besöket i Jukkasjärvi och till malmbergen Kirunavaara och Luossavaara genomfördes ej.
Engströms resekildring återger en miljöbeskrivning av nybyggares och lappars förhållanden. På ett dråpligt sätt kommenteras
olika händelser, som t.ex. besöket vid midsommardagens gudstjänst i Över-Torneå. Engström skriver: "... jag såg att vid
kommunionen, äfven härstädes, iakttogs den odrägliga seden att
ortens primater kommuniserade först, och sedan kom den så kallade hopen. - 0! I dårar! - Har icke Han, alla konungars
Konung, förkunnat sin nåd för alla, och har sagt: 'att Han ej
hafver efseende till personen?!'
- Hvarföre då bortfuska
Gudomligheten
med menniskofunder?! - Må de gerna få trifvas
i menniskor boningar! I Gudarnas tempel äro de för små, och
det är narraktigt att der vilja synas högre än man är. - Jag
har sett vingklippta örnar, som ändock varit kungsfåglar
...
Orgeln spelades ej illa; men nog kunde man, utan skada åtminstone vid kommunionen, ha utfört både sången och musiken mer i
choral-stil. Jag tycker ej om danstakt i kyrkor" (a.a. s.79f).
Besöket i Gällivare skildras i några kapitel varav kapitlet XV
återger Lappmarkens missionshistoriska bakgrund och Gel1ivare
församlings tidiga historia.

Steckzén, Bertil (red.) Övre norland i tidningarna
I förordet anges att syftet med de sammanställda tidningsuppgifterna " ... är att vidga kunskapen om vårt lands nordligaste delar under gångna tider i vad rör skilda händelser och
förhållanden därstädes, seder och bruk, högtidligheter, interiörer från sällskapslivet m.m., som i stort kan sammanfattas
under ordet tidsbilder" (a.a. s.3).
Stecksén anger att han medtagit alla uppgifter som rör övre
Norrland i tidningarna under tiden 1740 - 1810. Undantag är
några "obetydligheter" och upprepningar.
Referat och rapporter från krigshändelserna år 1809 upptar av
naturliga skäl en stor del av sammanställningen. Vanligt
förekommande är notiser om osedvanligt hög 1evnadsålder,höga
och låga temperaturer, sjukdomars härjningar, firande av särskilda högtider i anledning av kungliga bemärkelse- och högtidsdagar etc.
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Stockholms Posttidningar skriver år 1754: "Bellivare i Luleå
lappmark den 2 augusti. Den -för några år sedan här uppsatta
kyrkostommen är nu medelst utbyggnad till halv korskyrka jämte
innanrede -färdig så att gudstjänsten uti densamma -första gången fick förrättas 2 . söndagen efter Hel. Trefaldighetes söndag av församlingens kyrkoherde Carl 01. Lund, då efter läsen
syndabekännelse psalm 76 blev sjungen och inträde till predikan taget av Esra bok 7,27. Efter förklarat söndagsevangelium
och sluten gudstjänst sjöngs '0 Gud vi 1ove dig'" (a.a. s.31).
Stockholmsposten för den 30 april 1783 innehåller en längre
beskrivning om "Utsjocki kyrko- tings och marknadsplats längst
norr upp i Sverige" som ger en god beskrivning av dåtidens
sätt att färdas mellan kuststäderna och Lappmarkens kyrkoplatser (a.a. s.97-101) .
Inrikes Tidningar, den 1 augusti 1785, vet att berätta från
Kvikkjokk i Luleå Lappmark att församlingens ledamöter genom
frivilligt sammanskott låtit uppköpa en ny klocka för Jokkmokks kyrka av inemot 2 skeppspunds vikt. "Under Gustav den
3:djes il:te Regeringsår är denna klocka medelst Pastor,Magister Sam.J.öhrlings försorg uppköpt av Jokkmokks församling,
Guten i Stockholm av J.J.,Mårtensson år 1781 ... Man har anledning nämna detta såvida här förut 1ärer ingen kyrkklocka
åtminstone av den storleken med någon 1appmarksförsamlings
egen bekostnad vara förskaffad " (a.a. s.l22f).
Den 24 maj 1793 läser vi Inrikes Tidningar att Gel1ivare kyrka
har fått kyrkoringklocka om 2 skeppspund,1 1ispund anskaffad
och uppsatt. Kungl.Direktionen över ecklesiastikverket i Lappmarken "höggunstigt beviljade och ankomne hjälp" och välbemälte brukspatronen Bedoires "kristiliga frikostighet" erkändes
av församlingens ledamöter "med all tacksamhets betygande"
(a .a . s. 144f).
I ett upprop i Inrikes tidningar år 1797 berättar Kyrkoherden
i övertorneå, O.Sandberg, hur kapel1 predikanten Matthias Kolström i Muonionniska kapel1församling, med hustru och barn,
nattetid genom vådaeld, förlorat allt vad de ägde. Kyrkoherde
Sandberg skriver "... så vågar man hoppas att de,som beskrivna
olycka undergått, även få erfara tröstande vedermälen ... de,
som röras till detta förlorade hushålls hjälp, täckes sända
sina barmhärtighetsgåvor på Torneå och övertorneå till undertecknad " (a.a. s.148) .
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1

Niurenius, Olaus Petri Lappland eller beskrivning

Niurenius blev kyrkoherde i Umeå år 1619 och verkade där till
sin död år 1645. Det handskrivna manuskriptet till hans 1 app1 andsbeskrivning trycktes första gången år 1905 som del XVII.4
i "Bidrag till kännedom om de svenska landsmålen och svenskt
folk 1iv".
Niurenius uppgifter torde i första hand härstamma från hans
kunskap om Umeå Lappmark, vilken då omfattade nuvarande Asele
och Lycksele Lappmarker. Ärkebiskop Kenicius var Niurenius
svärfader.Det är rimligt att anta att Niurenius följt biskopen
på visationsresor i övre Norrland. K.B. Wiklund , som ansvarat
för manuskriptets översättning och utgivning, anger i förordet
att Niurenius i manuskriptets Kap.11 omtalar ett besök i Torneå den 24 juni 1616 (a.a. s.3).
Wiklund har vid översättningen endast medtagit de etnografiska
uppgifterna och utelämnat de rent geografiska och teologiska
delarna då de "... icke förtjäna utgivas "(a.a. s.5) .
Niurenius skriver bl.a. följande om "lapparnas nuvarande religionsutövning": "Ingen annan trosartikel ha de så lätt att tro
på ock antaga, som den om de dödas uppståndelse. Själarne ha
de visserligen förut på något sätt trott vara odödliga, framför allt emedan de genom trolldom igänkänt sina avlidnes själar i underjorden ..." (a.a. s.23).
Tillkomsten av Niurenius manuskript kan antas ha skett
på
1630-talet. Johannes Schefferus har haft tillgång till Niurenius manuskript vid sammanställningen av "Lapponia". I företalet uppges, att Niurenius söner Zacharias och Ericus Plantinus meddelat Schefferus manuskriptet.

Tornaei, Johannis Berättelse om Lapmarckerna
Rikskansler Magnus Gabriel de la Gardie föranstaltade om att
relationer från Lappmarkerna skulle insändas till Antikvfte- {
skollegiet i Stockholm. När Tornaeus avgav sin berättelse hade'
han drygt 30 års tjänstgöring som kyrkoherde bakom sig i Torneå. Till prästens uppgifter hörde att besöka lappmarkerna och
där undervisa och hålla gudstjänster. Härigenom kom Tornaeus
att besöka både
Torne
och Kemi Lappmarker och fick goda
kunskaper om områdets kultur. Tornaeus hade bl .a. att besvara
frågan om lapparnas ursprung. Inledningsvis antog Torneus att
lapparna hade det närmaste släktskapet med att med skyterna.
Han hade då uteslutet att de skulle kunna vara av svenskt
ursprung. Inga likheter fanns "Hwarken uti ett eller annat".
Med ryssarna fanns inga likheter i seder och språk. Språkliga
olikheter mellan finska och lappska gjorde att Torneuas antog
att finnar och lappar är "... twenne folkslag, som i så måtto
medh hwarandra alderingen Förwandtskap hafwa" (a.a. s.llf).
Lapparnas avguderi och trolldomskonster skildras. Utförligt
redovisas "om lapparnas Christendom och des Frucht" och "Om
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Lapparnas Gudztiänst'.
Tornaeus skildrar kyrkolivet vid marknadstid på följande
sätt: "Om Marknadztijden, då alla Lappar, små och stora äro
tillstädes, komma de hwar dagh i Sudz huus, frammanhafwandes
aldraförst dhe små barn till döpelsen, och låtandes barnaföderskar intagas i kyrkan. Hwad öfrigt är af dagen, anläggia
dhe till wärrdzliga Sysslar, såsom at giöra sig richtiga hoos
Fugden och handla medh borgerskapet. Altarens och Döpelsens
Sacramenter wörda dhe högt, alldeles såsom andra Christne"
(a.a. s.39f).

Rheen, Samuele En kortt relation om lapparnes lefwarne
Samuel Rheen var son till Evert Eriksson, birkarl ,1appfogde och
Piteå stads förste borgmästare. Innan Rheen studerade teologi
och prästvigdes hade han, efter avlagd studentexamen i Uppsala
år 1633, en tid ägnat sig åt lappmarkshandel. Efter drygt
tjugo års tjänstgöring som komminister i Piteå utnämndes han
år 1666 till gruvpredikant i Kvikkjokk. Efter lappmarksåren
verkade Rheen som kyrkoherde i Råneå mellan åren 1671 - 1680.
Rheens "Relation" tillkom under tiden som gruvpredikant i
Jokkmokksområdet. Rheens goda kännedom om lappmarkshandel och
bruksverkets förhållanden kommer till synes i den avfattade
relat ionen.
Rheen redovisar "... Huru Lapparna sigh förehålla i sin Gudztienst, troo och Lefwarne ... Lapparna weeta wäl1 at thet ähr
een Gudh som Skapat hafwer himmel och Iordh, och at wij alle
genom Gudz Sons dödh ähro återlöste warda och af sine Lärare
Vnderwiste,Lärde och tillhåldne, huru the sigh i sin troo och
lefwerne förhålla Skohle, att the måge blifwa Gudz barn och
ärfwa den Ewiga sahligheeten "(a.a. s.26).

Graan, Olao Relation, Eller en fulkomblig beskrifning
Graan var kyrkoherde i Piteå åren 1656 - 1689. Beskrivningen
gäller i första hand i Pite Lappmark. När Relationen skrevs
hade Graan varit i tjänst sexton år i Piteå stads- och landsförsamling. Pite Lappmark var sedan 1640-talet eget pastorat.
I egenskap av prost visiterade han Lappmarken vid ett antal
tillfällen.
Graan har vid utarbetandet av sin "Relation" varit i hög grad
beroende av Rheens tidigare utarbetade "Relation". K.B.Wiklund
har i företalet till utgivningen av Graans "Relation" genomfört en jämförelse mellan Graans och Rheens beskrivningar.Däi
vid framkommer beroendet tydligt ... "Hela kapitel äro nämligen ordagrant eller endast med oväsentliga förändringar avskrivna efter Rheen, ock de partier av dennes arbete, som saknas hos Graan, äro rätt få. Under sådana förhållanden måste
man ibland vara litet tvehågse,huruvida allt, vad Graan berättar, värkligen kan hänföra sig till förhållandena inom Pite
1appmark" (a.a. s.4).
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Av intresse är det självständiga partiet, kap. 28, "Om Lapparnas Tijderächningh om åhret, eller och om deras Runstaff" .Detta är säkert ett utslag av Graans specialintresse. Graan var
utgivare av den svenska almanackan åren 1647,1648 och 1649.
Vidare har kompletterande notiser till Rheens "Relation"
anteclnats.
I företalet till den år 1983 utkomna faksimileutgåvan av "Bidrag till kännedom om de svenska landsmålen och svenskt folkliv" anger Phebe Fjellström: "Enligt min mening är Graan
självständigare än vad K.B. Wiklund framfört. Graans relation
synes ha inkommit väl sent till Schefferus, för att kunna
nyttjas i Lapponia, Den inkom först 8 maj 1672. Då var större
delen av Lapponia befordrad till trycket" (a,a. s.VIII).

Plantinus, Ericus Responsum
Denna skrift utgör Olaus Niurenius son Ericus Plantinus svar.
på kompletterande frågor som Johannes Schefferus ställt i anledning av de inkomna relationerna. Plantinus var
prost och
kyrkoherde i Umeå.Han utnämndes år 1661 men tillträdde tjänsten först år 1663. De frågor på vilka Plantinus avger svar har
icke bevarats varigenom förståelsen av svaren blir oklar.

Lundii Lappi, Nicolai Descripto Lapponiae
Manuskriptet har tillkommit efter att Scefferus Lapponia
utkommit. K.B. Wiklund anger i sin kommentar att manuskriptet
troligen tillkom mellan åren 1674 och 1679.
Nicolaus Lundius var av lapsk härkomst. Fadern Andreas Petri
Lundius var som den förste prästen av lapsk nationalitet en
tid pastor i Arvidsjaur sedan Nasafjäll och Kvikkjokk.
Nicolaus Laundius anger sig själv härstamma från Pite Lappmark
men denna känner han ej väl, han skriver :"... Will jag något
beskrifwa om Uhmå lappar, Pitho lappars anbelangande wet jag
eij, effter jag eij hos dem warit, och eij wet deras lefwerne:
Nu är en stor åtskillnadt emillan Lule lappars tal och Umå
lappars: Först will jag beskrifwa om deras spådoms anda, som
jag wet sanfärdel igen hos dem brukeligen wara" (a.a. s.5) .
Phebe Fjellström anger i sin kommentar i faksimi1eutgåvan av
"Prästrelationerna": "Lundius' relation är ostrukturerad utan
kapitel rubriker och svårläst - men likväl innehåller berättelsen utomordentligt väsentliga upplysningar och många etnologiska unika uppgifter. Lundius' manuskript är - synes det
mig - en av de värdefullare relationerna - därför att den är
ursprunglig och visar insikter som endast den från en inre
krets har" (a.a. s.X).
Nicolaus Lundius anger att han studerat vid "Uhmå Lapskola".
Därifrån berättas hur den 16-årige skolgossen Olaus "... bleff
tocketer widh hans praeseptors från waro ..." (a.a. s.25).
Gossen genomgick en religiös kris av mycket omfattande art.
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Tudero, Gabriele En kort underrättelse
Sabriel Tuderus blev år 1669 kapi an i Enare och utnämndes
till kyrkoherde i Kemi Lappmark år 1675 /70/.Han befordrades
till kyrkoherde i NederTorne år 1684,
Om Tuderus är känt att han mycket intensivt arbetade för att
utrota den hedniska villfarelsen bland lapparna. Hårdhänt och
skoningslöst säges han ha gått fram.
Tuderus skriver om lapparnas dop och kristendom: "... är dhe
såsom Nye Cristne till gud sin skapare och Christum wår åter1 ösare omwändne som them förmedelst andeliga och werldzliga
öfwerhetz personers så justitiae betiäntes som gudz ordz tienares trogne inrådande och hälsosamma förmaningar ifrån dödzens skugga och mörkretz allahanda diupa willfarelse genom
sitt heliga och saliggörande ordz klara 1ius till sanningenes
kundskap och på rätta salighetenes wäg kallat hafwer ..."
(a.a. s.17).

En rimkrönika om lapparna från början av 1700-talet
"Sannolikt författad av en Henrik Lindbaum" anges av Phebe
Fjel1 ström i företalet till "Berättelser om Samerna
,..".
Rimkrönikan återger förhållanden i Lule Lappmark. Rimkrönikan
har funnits bland Carl von Linnés efterlämnade handlingar, och
ingår nu i samlingarna vid Linnean Society i London.
I

krönikan

om

skolundervisningen

och

gudstjänsten

läses:

" Men nu har Friederichs nåd then armod welat bota,
Och vnderwisande i Christendom fota,
Ibland then arma hop;ty som förmäles här
I hwarje Lappmarck ju en Schola bygder är.
Så at vr wägen ä' nu alla the förhinder,
Som them förr warit mot,thet make!ig försvinner,
Jag menar fattigdom och Scholae wägen lång,
När Friederich nådigst sielf vphåller barnen mång.
Dock är thet önskan wärdt, at the som vpsicht hafwa,
Thet kunga bud och bref,må effterlefwas, grafwa
Them ei i glömsko ned, men bruka högsta flit,
Befrämja Herrans wärck och öfwerhetens nit.
NB: # Kongl .Maijtz nådige förordning om Lapparnes flitigare
vnderwisande i Christendomens och Scholars inrättande theri
orten,gifwen i Stockholm i Råd Cammaren d.3 Qct:1723. ..."
(a.a. s.9) .

Beskrivningen avgavs i Torneå den 6 Maj 1738. Hackzell hade då
varit kronofogde i Torneå och Kemi Lappmarker under fem år.
I första hand ges topografiska anteckningar. Bosättningsförhållandena etc. i de olika Lappmarkerna kartlägges noggrannt.
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Högström, Pehr Beskrifning öfwer Sweriges Lapmarker 1747
Orginal utgåvan "Beskrifning öfwer de till Sweriges Krona
lydande Lapmarcker" utkom så tidigt som år 1747 i Stockholm.
Tidigt uppmärksammades Högströms "Beskri-fning" också utomlands. Samma år som boken utkom publicerades delar av den på
tyska, och året därefter två fullständiga tyska översättningar
samt en dansk översättning o.s.v.
Högström var född i Sundsvall år 1714 och blev student år
1733. Efter prästvigningen kallades Högström år 1741 till missionär av Kungl .Direktionen över Ecklesiastikverket i Lappmarken. I Lappmarken var Högström främst verksam som missionär.
Han var pastor i Sällivare från år 1742 och inspektor över de
till Sällivare angränsande församlingarna och skolorna. Högström utnämndes till kyrkoherde i Skellefteå år 1748.
Till faksimileutgåvan har bifogats en saklig kommentar av
Israel Ruong. Ruong skriver :"Pehr Högström är den förste som
behärskade samiska helt och fullt av dem som skildrat samerna
och deras 1 iv,sedvänjor,näringar,religion och folktro. Han
gjorde det på en tid då samernas kultur var intakt. Skildringen överflödar av detaljer "(a.a. s.XXVf).
I det tolfte kapitlet redovisas "Christendomens
och tilwäxt ibland Lapparna".

fortplantande

Moberg, Arvid (utg.) Jonas Hollsten präst och naturvetare
Denna faksimi1eutgåva, av några av Kongl .Vetenskaps Academiens
handlingar, inleds med den utförliga levnadsteckningen, över
"Academiens frami eden ledamot, Contracts-Probsten och Kyrkoherden ... Jonas Hollsten" som akademiledamoten Daniel Erik
Naezén hållit den 30 oktober 1793. Det fortsatta innehållet
omfattar Hol1 stens uppsatser i Akademins Handlingar;
Folk-numren uti några församlingar (1777: 44- 52),
Sjutton års Observationer
(1768: 76- 82),
Anmärkningar om Bäfvern
(1768:281-287),
Anmärkningar om Järfven
(1773:230-236),
Afhandling om Renen
(1774:124-147).
Uppsatsen om "Folk-numren" redovisar befolkningsutvecklingen
församlingsvis. Hollsten analyserar orsakerna till de uppenbara och stora förändringar i befolkningstalen ,främst nedgången mellan åren ca 1760 - 1767. Hollsten har uppmanat sina
ämbetsbröder i Lappmarken att meddela honom "Folk-numren hvar
och en i sin Församling, och at dervid anmärka, huru många äro
verkelige Lappar,och huru månge Swenske eller Finske Nybyggare
eller Bönder". Som orsak till "de Barn-sjukdomar, som bland
detta Folket tyckas vara allmännare" anger Hollsten i första
hand kost- och amningsvanor. "Är det likaledes troligt,at detta Folket, som vid åkomne sjukdomar, ej hava någon at rådföra
sig med,och ej kunna få Medicamenter at mota sjukdomarna,el 1 er
ega tjänlig spis at lefva af under sina sjukdomar, måste visserligen, i brist af sådant, ofta dö i förtid" (a.a. s.52).
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Erik Grape tillträdde tjänsten som kyrkoherde i Enontekis -församling år 1788. Han var då 33 år gammal och hade redan som
sitt första missiv tjänstgjort fyra år i Över-Torneå och därefter sju år som komminister i Pajala. Grape utnämndes till
kyrkoherde i Neder Kalix år 1806.Grape avled den 26 nov. 1808.
Abraham Abrahamsson Hiilphers som samlade uppgifter för sina
topografiska verk, hade år 1769 överlämnat ett utkast till
beskrivning av Lappmarken till konsistoriet i Härnösand. Konsistoriet lät i sin tur kyrkoherdarna i församlingarna ta del
av utkastet för att få detta kommenterat och ev. kompletterat.
Erik Grape överlämnade i dec. 1794 en beskrivning över Enontekis. Denna beskrivning låg till grund för det mer utförliga
och kompletta topografiska verket över Enontekis församling
och socken som utgavs i "Kongl . Vetenskapsakademiens Nya Hand1 ingår 1803-1804". Beskrivningen trycktes och utgavs under
fyra på varandra följande kvartal.
Under kvartalet "1803, Jul.Aug.Sept." återfinns beskrivningen
"0m Ecclesiastique ärender". Här redovisas kyrkolivet i detalj
med utförliga redogörelser för den pastorala praxis som utbildats, t.ex. "De fläste Barn Nöddöpas, emedan största delen af
Församlingen hela halfva året icke besöker Kyrkan. Wisse äro
ock i byalagen förordnade till Nöddops förrättande; med då
icke eller dessa alltid kunna vara till hands, har någongång
händt att barnet måst döpas andra gången" (a.a. s.224). Kateketernas svårigheter att bedriva undervisning bland barnen
blir uppenbar " ... Föräldrarne oftast ville ledsna med Catechetens kosthållande förrän barnen kunnat vinna nödig färdighet
i stafning och innanläsning ..."(a.a. s.223).

Deutsch, Henrik Oeconomiska Anteckningar
Henrik Deutsch var distriktsläkare i Torneå, men till följd av
1809-års krig och fredslut, kom Deutsch att vara distriktsläkare för den finska delen av Torneå-distriktet från år 1812.
Deutsch var känd som en skicklig och intresserad läkare. Ett
viktigt arbetsområde då var vaccination mot smittkoppor. För
att få vaccinationsverket att fungera företog Deutsch täta och
långa resor i Lappmarkerna. Tydligt framträder Henrik Deutschs
intresse för naturförhål1andena och "drömmar" om en framtida
utvidgad uppodling och utveckling av Lappmarken.
Några längre och utförligare kommentarer till kyrkans undervisningsverksamhet etc. ges ej. Deutsch skriver bl.a. följande
om kyrkornas "Att kyrkors anläggning bidrager så till upplysning som stöd emot vinningslystne insockne Tjenstemän och
Landtbrukets förkofran,torde vara afgjordt " (a.a. s.366) .

Laestadius, Petrus Journal
Med Petrus Laestadius Journal över första året av tjänstgöringen i Lappmarken och fortsättningen av Journalen som om-
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•fattar tiden fram till och med år 1832 ges två fullständiga
beskrivningar av främst de nordliga Lappmarkerna.
Laestadius var väl förtrogen med det område han beskrev; Han
var själv av samisk härstamning; Han har själv erfarenhet av
nybyggarens vardag då han låtit insyna ett nybygge för egen
del; Han reste som visitator och missionär i stora delar av
Lappmarken ;Han var visionären som såg de framtida utvecklingsmöjligheterna; Han var den verklighetsnäre som med skärpa
ville föra ut en sann och riktig upplysning om Lappmarkens
tillstånd.
I Journalens fortsättning gör Laestadius ett försök att med
hjälp av olika källor, litterära och sägner, beskriva samernas
äldsta öden,historia och ursprung. Tydligt beskrivs den kyrkliga verksamheten och undervisningen. Undervisningsväsendets
framtid, dess nödvändiga omorganisering etc., var viktiga frågor för Laestadius.

Laestadius, Lars Levi Om uppodlingar i lappmarken
Laestadius (f.1800) har med entusiasm och optimism beskrivit
fördelarna och möjligheterna av en uppodling av Lappmarken på
det allmännas bekostnad. Skriften kom ut redan år 1824. Egna
erfarenheter hade Laestadius från sin uppväxttid. Breda och
grundliga studier kompletterade erfarenheten.
Laestadius avfärdade alla tvivelsmål och fördomar om Lapplands
odlingsförmåga.
"Ehuru öfvertygad om möjligheten och förmonen af allmänna och enskilda uppodlingar i Lappmarken, båda
till en del bekräftade af erfarenheten, vågar jag likväl icke
göra anspråk på upphäfvandet af alla de fördomar och tvivelsmål ,som ännu kunna vidlåda många; men kärleken till min fädernebygd och det öfriga gemensamma fosterlandets väl har föran1 edt mig att teckna dessa rader, grundade, som jag vågar hoppas,både på natur och erfarenhet ..."(a.a. s.lf).
Skriften ger utförliga beskrivningar av de geografiska och
klimatiska förhållandena samt anvisar möjliga vägar för nybyggare att kunna bosätta sig i Lappmarken och få sin utkomst
bärgad och säkrad.

Turi, Johan Muittalus Samid Birra
Johan Turi föddes under 1800-talets mitt. Födelsehemorten är
Kautokeino men tidigt kom Turi att flytta bland Jukkasjärvi
sockens lappar.Turi säger om sig själv "Jag är en lapp, som
har sysslat med allt lapparbete, och jag känner alla lapparnas
förhållanden ... jag har tänkt, att det vore bäst, om det funnes en bok, vari allt vore upptecknat om lapparnas liv och
förhållanden, så att man inte behövde fråga ... och i den
boken måste alla händelser och förklaringar skrivas upp, så
att det blir så klart, att varenda människa förstår det ..."
(a.a. s.l). Johan Turi har skrivet boken på den norsklapska
Kautokeinodial ekten, vilken översatts till svenska av Sven
Karlén och reviderats av K.B. Wiklund.
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IStieffiCySj.JohaSchefferus,JohannesLappland
Tysken Johannes Schefferus inkallades av drottning Kristina
till Sverige och introduceras till protessuren i vältalighet
och politik vid akademien i Uppsal a.Aret var 1648.Protessuren,
som den lärde men unge tysken ({.1621) beklädde, var donerad
till akademin av Johan Skytte.
Politiska, religiösa och ekonomiska skäl gjorde att både kyrkan och kronan hade starka intressen att bevaka i Lappland.
Landshövdingen i Västerbottens län , Johan Braan, verkade för
en kolonisering. Landet var stort nog för att -föda lappar och
nybyggare. Jordebok borde läggas upp för alla Lappmarker.
Landshövdingen fick befallning att inventera bosättningsmöjligheterna. Bergverkens framtid i Lappmarken var viktig. Bet
gällde att säkra de nationella intressena och att möjliggöra
att bergverken kunde brukas. Malmen skulle brytas men också
transporteras och då fordrades lapparnas medverkan. Bet blev
uppenbart att man behövde gedigen kunskap om och en fullständig beskrivning av Lappmarken.
Schefferus blev den som fullföljde rikskansler Magnus De la
Gardies önskan om att få saklig information, en fullständig
lapplandsbeskrivning. Våren 1671 påbörjades arbetet. Den 1 maj
1673 undertecknade Schefferus dedikationen till rikskanslern.
Efter endast två års arbete var verket si utfört.De s.k. prästrelationerna utgör till en stor del det faktiska källmaterialet för Schefferus. Dessutom har han använt lapska studenter
som sagesmän,bl .a. Olof Sirma. Förutom sitt egna lilla museums
föremålssamling har Schefferus haft tillgång till Antikvitetskollegiets och De la Sardies samlingar.
Först nära 300 år efter publiceringen av det latinska orginalet "Lapponia" , kom en svensk översättning. I förordet skriver Ernst Manker: " Med nära nog modern etnologisk metod och
icke utan källkritik när det gällde de äldre författarna sammanställde Schefferus hela sitt väldiga material och lyfte
därmed fram i realistisk dager detta nomadiserande renskötarfolk som dittills levat i en myt- och fabelvärld."

Von Düben, Gustaf Om lappland och lapparne
Under sin tid som professor i patologisk anatomi vid Karolinska institutet kom von Diiben att särskilt intressera sig för
den samling av samekranier, som fanns vid institutet. Katalogiseringen av kranierna påbörjades. Von Diiben avsåg att komplettera katalogen med en kortfattad etnologisk beskrivning av
samerna. En första resa företogs till Lappland år 1868, och
ytterligare en resa år 1871. Det som hade avsetts utgöra en
kompletterande uppgift i katalogen över kranierna utvecklades
till en omfattande och fulltäckande beskrivning av Lappland.
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Von Duben genom-för en systematisk beskrivning och
skildring av samerna som -folk och dess kultur.

detaljerad

Drake, Sigrid Västerbottenslapparna
Avhandlingen är en etnografisk studie av Västerbottenslapparna, främst under 1800-talets förra hälft.En viktig källa för
arbetet är den s.k. "Nensénska handskriftsamlingen". Jonas
Andersson Nensén (1791-1881) var kyrkoherde i Dorotea. Under
sin verksamhet där, med bl.a.många och långa forsknings- och
predikoresor, genomförde han ett omfattande uppteckningsarbete. Uppteckningarna kom efter Nenséns död att överlämnas till
Uppsala Universitetsbibliotek. En viktig uppgift för avhandlingen är tolkandet och systematiserandet av dessa uppteckningar .
Drake genomför beskrivningen av såväl den materiella som den
andliga kulturen. Myter,sagor och trosföreställ ningar bland
lapparna ges ett omfattande utrymme i avsnitten "Sagor" och
"Religion och vidskepelse".

Collinder, Björn Lapparna
Collinders avsikt har varit att utarbeta en heltäckande handbok om samefolket. I de inledande kapitlen görs en allmän historisk översikt. Tidigare historieskrivning presenteras och
diskussionen om samefolkets ursprung ges stort utrymme. I avsnittet om det lapska språket och dess ursprung belyses tydligt den roll språkets historia har för att få kännedom om
samernas förhistoria. Om K.B. Wiklunds språkskiftesteori skriver Col1inder :"Därest Wiklunds språkskiftesteori är riktig,
kan varken samojederna eller de oburgiska folken ha talat uraliska språk från början, och på den vägen får man sålunda
minst tre förhistoriska språkskiften. Wiklunds teori innebär
en tänkvärd möjlighet att komma tillrätta med rasolikheten
mellan samerna och finnarna, men det är inte enda möjligheten"
(a .a. s.56) .
I kapitlen "De gamla gudar", "Offer", "Extas" och "Björnfesten" diskuteras och redovisas den förkristna religionens mytologi och kult. Col1inder genomför en redovisning och diskussion om vad som är påverkan och inlån från det nordgermanska
kulturområdet och vad som har sina rötter i det eurasiatiska
kulturområdet. Kapitel "Från vaggan till graven" bidrar till
förståelsen av det vardagliga livet och dess bakgrund.

Ruong, Israel Samerna
Israel Ruong,själ v av samisk härkomst och under många år verksam som nomadskolelärare, nomadskoleinspektör, docent i lapska
språket och lapsk etnologi, professor, ordförande i Svenska
Samernas Riksförbund
m.m., ger med sin handbok en aktuell
orientering om samernas kultur, dess historia och samefolkets
status.
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I förordet till sin bok skriver Ruong: "Samerna utgör den
äldsta etniska minoriteten i Sverige och i hela Norden. Deras
historia förlorar sig i den grå forntiden. Många element i
samernas språk och kultur återfinns omisskännligt österut,inom
hela den arktiska och subarktiska sonen i Europa och Asien.
Andra drag är resultat av intima kulturkontakter med nordborna och påverkningar av nordisk kultur, vilka började mycket
tidigt, redan före vikingatiden" (a.a. s.5).
I de inledande kapitlen ges en översiktlig redovisning av de
ekologiska aspekterna för renjakt och renskötsel i fjällområdet och skogslandet. Fjäl1nomadismen utgör ett exempel på
en
elastisk anslutning till miljön och den skoltsamiska vildmarkskul turen , en mer statisk anslutning till miljön än fjäl1 —
nomadismen. Ruong anför
Man torde vedervåga präglingen av
följande tes: frågan om elastisk i motsats till stum miljöanslutning utgör en kärnpunkt i den ekologiska aspekten på de ursprungliga kulturformerna och deras funktion" (a.a. s.19) .
I det sjätte kapitlet diskuterar Ruong: Den samiska historiens
äldsta uppgifter; De juridiska frågorna om ägande- och nyttjanderätt;
Gränsfrågornas betydelse för fjäl1 renskötseln;
Samernas rätt fram till våra dagar; Den tidiga undervisningens
historia och kyrkans arbete i Lappmarken diskuteras.

Fjellström, Phebe Anpassning och egenart
Uppsatsen belyser kulturkonfrontationen och assimilationsproblemen inom det nordskandinaviska området. Frågeställningen
är hur samerna med sin säregna kultur och sina djupa rötter i
Nordens historia och natur möter och påverkas av den moderna
utvecklingen. För att kunna bevara den kulturella egenarten är
formen av den oundgängliga anpassningen till den nya kulturen
viktig. Ett kritiklöst anammande av den moderna kulturen medför risken för att den kulturella egenarten går förlorad.
Fjäll ström redovisar kulturkontakterna inom två stora områden,
de svenska och norska Lappmarkerna samt det finskt och skoltsamiska området. Härvid genomförs en historisk beskrivning av
kulturkontakt och anpassning från äldsta tid till modern tid.
Utvecklingen från en passiv anpassning till en aktiv beskrivs.
Exempel ges på den samiska minoritetens aktiva anpassning inom
olika områden i nutiden. Fjel1 ström skriver: "...Vidare integreras samiskt stoff i undervisningen.Med andra ord man söker i
skolan bevara och förvalta det samiska arvet. Den ekologiska
miljön har således i det moderna samesamhället inte samma dominerande betydelse som förr.Under vårt sekel har en enorm omvälvning skett inom samesamhället. Från nomadism har man övergått till bofast ti 11varo.Från isolering har man övergått till
fraternisering med omgivande grupper .Passiv anpassning har utbytts mot aktiv anpassning , ett valspråk som myntats av professor Ruong" (a.a. s.196) .
Avslutningsvis anför Fjel1 ström: "Balansen mellan å ena sidan
medvetenhet om den egna kulturens värde och å andra sidan mottaglighet för nya kulturinslag får sägas vara ackulturationsprocessens yppersta mål" (a.a. s.202).
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SOU 1975:99, 100 Samerna i sverige. Stöd åt språk och kultur
Senom Kungl. Maj:ts beslut dec. 1970 tillkallades ett antal
sakkunniga -för att utreda frågan om åtgärder och stöd för
samernas språk och kultur. De sakkunniga , som antog namnet
"Sameutredningen", inledde sitt arbete år 1971, och betänkandet förelågr klart i dec. 1975.
Utredningen slår fast att samerna utgör en ursprunglig befolkning i Sverige, men utgör en etnisk minoritet inom den samlade
befolkningen. Senom sitt ursprung har samerna, i förhållande
till andra minoriteter inom landet, en särställning , vilket
betonas av utredningen.
"En avgörande förutsättning för att den samiska kulturen skall
kunna bevaras är enligt utredningen att rennäringen kan fortleva som en samisk näring och att ett rimligt antal samer i
framtiden kan få sin utkomst inom rennäringen eller på annat
sätt inom det geografiska bosättningsområde som av ålder varit
samernas. Det är därför nödvändigt att rennäringen även i
fortsättningen får statligt stöd och att samhället verkar för
att skapa arbetstillfällen för samerna inom renskötsel området"
(a.a. s.ll).
Utredningen har den principiella uppfattningen att det inom
ett demokratiskt samhälle är av särskilt värde att stödja utvecklingen av en pluralistisk kultur. Mot den bakgrunden läggs
förslag på stöd åt samernas språk och kultur. Utredningen betonar att samhället skall: "... vid avvägningen av ekonomiska
insatser för samegruppen
visa en långtgående generositet"
(a .a. s.ll).
Utredningen genomför en samlad beskrivning av; Samernas historiska bakgrund; Den folksrättsliga problematiken; De demografiska förändringarna för samebefolkningen; Det samiska kulturoch organisationsarbetet; De samiska utbildningsfrågorna och
dessas historiska bakgrund och framtida möljligheter, m.m.
Bland bilagorna till utredningen finns prof. I.Ruongs uppsats
(SOU 1975:100,Bil.4). Denna utgör en sammanfattande redovisningen av den historiska bakgrunden. Särskilt belyses lappskolornas och undervisningsverkets betydelse inom Lappmarken.

Lundmark,

Bo

AndersFjellner-samernasHomeros

Anders /Thomasson/ Fjellner föddes år 1795 i Ljusnedals församling i Härjedalen. Föräldrarna var renskötande samer. Fadern
dog år 1804. Sonen Anders omhändertogs av en avlägsen släkting.
Vid denna tid ändrades efternamnet från Thomasson till Fjell ner. Efter studier i Östersund, Härnösand och vid Akademien i
Uppsala förordnades Anders Fjellner år 1821 till att som vikarie bestrida missionärssysslan inom Jukkasjärvi och Karesuando
församlingår. Han var präst och pastorsadjunkt i Jukkasjärvi
församling från 1828.Fjellner utnämndes till kyrkoherde i Sorsele år 1841, Lundmark redovisar den historiska miljön och
arbetet för lappmarksmissionären Fjellner. Monografins syfte
är dels att ge en utförlig levnadsteckning av Anders Fjellner
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och dels att skildra dennes diktnings framväxt och mottagande.
Som bilaga redovisas Fjellners tioårsrapport
"Beskaffenheten
af nya undervisningsättet i Torneå lappmark ifrån 1821". Rapporten avgavs den 28 sept. 1832.Lappskol an i Jukkasjärvi drogs
in 1819/20 (a.a. s.101-105).
Enligt den nya undervisningsformen, som hade utarbetats av
Isac Grape, skulle fyra missionärer och tjugosju kateketer
ansvara för undervisningsverket i Lappmarken. För Jukkasjärvis
del skulle fyra kateketer ansvara för undervisningen. Missionären, Anders Fjellner, ålåg att inspektera kateketernas arbete. "Tyvärr saboterades verksamheten av de fyra kateketerna,
som alla var söner till nybyggare. T o m
kortspel och brännvinsmissbruk förekom bland dem. Be rapporter som avgavs till
Fjellner var också helt missvisande ... dessa negativa erfarenheter gjorde att Fjell ner rekommenderade kyrkoherde Palmgren att istället utbilda kateketer ur samernas eget led ..."
(a.a. s.19) .

Fjellström, Phebe Samernas samhälle i tradition och nutid
Professor Fjellströms bok, som utarbetats inom forskningsprojektet "Nordsvensk och samisk folkkultur" vid Umeå Universitet, ger en översiktlig orientering om den samiska folkkulturen, den samiska historien och det samiska samhället i äldre
och nyare tid. Fjellström skriver: "... arbetet är avsett att
bli ett slags vetenskaplig handbok där olika discipliner kan
möta sitt material sett ur en tvärvetenskaplig kontext men
även i en samhällelig kontext" (a.a. s.13).
Tre stora områden bearbetas och redovisas.För det första redovisas det historiska och forskningsmässiga materialet, metodfrågor och kulturella variationer. För det andra genomförs en
bred framställning av det gamla nu försvunna nomadsamhället.
För det tredje belyses frågan om det nuvarande samesamhället
och dess plats i storsamhäl1 et.
I kapitel III tas bl .a. upp frågan om K.B. Wiklunds teori om
förekomsten av
protosamer. övervintringsteorin diskuteras.
Fjellström skriver om Wiklunds teori: "... så utgår han enligt
min mening inte från fungerande förutsättningar. Vi har inga
arkeologiska fynd från interglacialperioden. Vi vet absolut
intet om resurserna under den tiden. Vi vet intet om den funktionella helheten. Även språket - det protolapska - har försvunnit med undantag av några enstaka ord enligt Wiklund. Bet
är minst sagt vanskligt att bygga ett etnologiskt samfundsmönster på så 1ösan sand" (a.a. s.99). Fjellström anför att om
man "... helt bortser från inlandsis och övervintringsteorier
och håller oss till det faktiska materialet som arkeologerna
ger oss, så kan vi med dess hjälp komma en bra bit på väg då
vill söka ringa in samernas eventuella härkomst och äldsta
historia" (a.a. s.101) .
Sameätnam - samernas land - utgörs av de svenska Lappmarkerna
och de angränsande delarna av Norge,norska Finnmarken vid Ishavet och norra Finland och ändar öster vid Kolahalvön. Sammanlagt finns ca 40 000 samer inom området (1980-talet).
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A Goes, Damianus Lappska folkets nöd, Lapplands beskrifning
Damianus föddes år 1501 i staden Alemquer, Portugal . Resorna
till Nordeuropa företogs på 1530-talet. I två små skrifter
beskrivs förhållandena i de svenska Lappmarkerna. Till stor
utsträckning bygger materialet på den kunskap och de kontakter
som Damianus a Soes haft med bröderna Johannes och Olaus Magnus och den historiska 1itteraturen i Europa. Skrifterna kan
betraktas som kuriosa, men den information som de förde ut om
de nordliga Lappmarkerna , hör med till den historiska bakgrunden .Uppenbart är att a Soes såväl direkt som indirekt försökt påverka bl.a. påven och Erasmus för att uppta och fullfölja det ofullbordade missionsverket i norr.

Västeråsgrossören Abraham Abrahamsson Hulphers utgav under den
senare delen av 1700-talet ett antal beskrivningar över Norrland, dess landskap och städer."Femte samlingen, 3 bandet", om
Lappmarken, kom att utges först år 1921, genom Gottfrid Kal 1 —
stenius. I utgivarens efterord redovisas orsakerna till att
manuskriptet förblev opublicerat för så lång tid.Redan år 1769
förelåg utkast till beskrivningen och insamling av materialet
hade inletts. Hulphers besökte aldrig själv Lappmarkerna, men
företog en norrländsk resa år 1758 upp utefter Norrlandskusten
till det nordliga målet Torneå.Hulphers publicerade sina norr1 andsbeskrivningar med början år 1771. Då Hulphers dog den 24
febr.1798 hade ännu icke det sista bandet av norrl andsbeskrivningarna, det om Lappmarkerna, färdigställts och publicerats.
Genom förmedling av stitftsstyrelsen i Härnösand hade utkast
till beskrivningarna av de olika Lappmarkerna upprättats av
dem som levde och verkade i Lappmarken. Uppgifts! ämnare var
Lappmarksförsamlingarnas prästerskap. Uppgifterna sammanställdes under tiden ca 1770 -1790.

Tuneld, Eric Geographie öfver konungariket Swerige
I denna lärobok i geografi från år 1794 redovisas och beskrivs
Lappland i den fjärde huvuddelen. Kapitel vis presenteras Lappmarkerna var för sig. I underavdelningar framställs uppgifter
under rubrikerna; "Allmänna Upgifter ..."; "Märkeliga strömmar
och Sjöar i denna Lappmark"; "Märkvärdiga orter ..."; "Malmstrek ,Grufvor och Bergverk ..."; "0m 1 andtregeringen ...",osv.
I det avslutande kapitlet ges allmänna uppgifter för Lappmarken, bl .a. "0m Lapparnas öden och Tilstånd ifrån heden tima,
och in til närvarande tid. I gamla tider skola också Samer
eller Lappar hafva bodt i denna orten, hvilket slutas af de
stora Högar, som där uppe finnas, och bestå af några 1000 Renhorn, som de fordne Åboer sammankastadt på de ställen, hvarest

93
de offrat åt sina Af gudar. Och aldenstund hvar SI ägt haft sit
Offerställe, och allenast 6 a 7 Horn blifvit årligen ditkastade, så skönjes däraf, at en ansenlig tid förbigått, förr än de
hunnit en sådan högd" (a.a. s.240f).

Elers,JohanLappmarksbeskrivning
I Direktionen över Lappmarkens Ecklesiastikverks arkiv ingår
det handskrivna manuskriptet till en 1appmarksbeskrivning,vanligen kallad
Elers Lappmarksbeskrivning. Johan Elers var
tjänsteman vid Direktionen, och har utarbetat skildringen med
hjälp av dels litterära källor och prästers 1appmarksbeskrivningar och dels tillgängliga arkivalier i direktionens och
andra ämbetsverks arkiv. Lappmarksbeskrivningen, en foliant om
drygt 1500 sidor, har tillkommit vid sekelskiftet 1800.
Titelbladet ger en god sammanfattning av skriftens innehåll:
"Samlade underrättelser om Lappmarkerne under
Svea
Vällde,
innehållande: Landets Geographiska Beskrifning och Historia
Naturalis, Lapparnas ursprung, Seder, Bruk, SIögder och Lefnadssätt, deras Religion, Omvändelse, Handel 1 och Näringsfång,
samt Politiska och Ecclesiastika Styrelse med hvad därmed gemenskap äger, under vissa Titti ar samman dragne af J.E."
Att administrationen av Lappmarkens undervisningsverksamhet
påkallade särskilda åtgärder är uppenbart, översättning av
böcker till lapska språket var viktig. Direktionen hade anmodats av Consistorium i Härnösand att svara för översättning av
almanackan till lapska. Detta avvisades år 1787 då man icke
kunde se någon större nytta och förmån för den lapska allmogen
av att almanackan översattes. "Sedermera har doch Vetenskapliga Academien, i anledning av consistorium i Hernösand begäran,
låtet, genom dess Secreterare år 1795-1796 och 1797 utgifva å
Lappska Språket den så kallade Bondal1manachan hvilken öfversättning en Lappstuderande, vid namn Ask, den tiden conditionerande i Stockholm, värckstäldt, hvar efter Kongl. Lapp.Direct.
genom dess Secreterare låtit anmoda Secreteraren vid Vettenskapsacademien /den 25 november 1795/ uppå Consistorie i Hernösand derom gjorde anhållan att den anstalt foga, att den
Lappska allmanachan blifva så tidigt färdigtryckt och till
orten afsänd, att deraf tillgång till köps kunde vara vid de,
inom Lappmarken, näst efter Juletiden infallande Marcknaderne"
(a.a. s.341) .
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Westin, Gunnar Övre Norrlands Historia, I - IV
Vi har tidigare (ovan, 4.1.,Stormyr,H. och 4.2. ,01ofsson,S.I.)
redovisat artiklar ur samlingsverket övre Norrlands Historia.
Första bandet, Forntiden - 1600, presenteras under följande
huvudrubriker:
Övre Norrlands Forntid,
Övre Norrlands Medeltid,
övre Norrlands Historia under Bustav Vasa och hans söner.
Vi skall här särskilt lyfta fram S.Westins artikel om norra
Fennoskandia. Avgörande för detta kulturområdes uppkomst är de
likartade naturförhål1andena och det geografiska 1äget .Området
kan sägas motsvara vad vi idag pga de politiska gränserna uppfattar som övre Norrland (Norrbottens och Västerbottens län),
norra Finland och norra Norge.
Den arkeologiska forskningen i området kan långt ifrån ge en
sammanhängande bild eller tolkning och sammanställning
till
ett händelseförlopp av de spår av mänsklig verksamhet som påträffats.
Westins artikel ger en övergripande beskrivning av kunskapen
om forntiden och redovisar olika fynd och spår av tidiga kulturer .
Om en begynnande kolonisation skriver Westin: "Det övre Norrland, som träder fram i och med de äldsta järnåldersfynden,
visar, åtminstone om man skall våga tro de fåtaliga fyndens
vittnesbörd, en orientering mot öster ... övre Norrland synes
alltså under de första århundradena e.Kr. vara ett område, som
i största utsträckning hänger samman med östliga trakter .Bottniska viken ger nästan intryck av att ha varit ett innanhav i
dennna mot öster vettande kulturkrets, där invånarna i största
utsträckning bestod av lappar" (a.a. s.105).

Hvarfner, Harald (red) Norrbotten, 1971, Forntiden
Detta nummer av Norrbottens Museums årsbok har "Forntiden" som
huvudtema. I ett antal uppsatser redovisas fyndmaterial. Inledningsvis presenteras en översiktlig bildsvit med boplatsfynd, fångstgropar etc.
Hjalmar Brape presenterar i en uppsats Olaus Magnus, år 1539
utgivna,"Carta Marina", och dennes norrländsk-norska resa åren
1518-1519. Harald Hvarfner avslutar sin redovisning av "Hustomtningar längs Norrlandskusten" med en serie hypoteser:
"a t t vi längs Bottenvikens kust har säsongboplatser,vilkas nyttjande inleddes nära 1.000 år före den s.k. koloniseringen av övre Norrland (Varenius),

Som slutsats an-för Wal1erström bl.a.:"Den -fasta bosättningen i
Tornedalen kan alltså härledas till iöOO-i100-tal et eller
kanske något tidigare /vikingatid är tänkbar-kol onisationen
kan ha varit blygsam innan den 'syns'/. Ursprunget skall sökas
i södra Tavastl and och övre Satakunta i -första hand men inslag
från Nedre Satakunta kan också tänkas. Karelarna har också
haft stor betydelse för den fasta bosättningens etablering.
Däremot ställer jag mig tveksam till de eventuellt tidiga
norska influensernas betydelse för kolonisationen vilka Vahtola talar om ... Likaså synes det skandinaviska och tyska inflytandet för bosättningens utveckling vara svårgripbart. Det
borde vara av senare datum än vad Vahtola gör gällande. 1200och 1300-tal en och framöver förefaller vara rimligare dateringar. Det tyska inflytandet kan ha varit indirekt /via
Stockholm/..." (a.a. s.l65f).

Bagge, Axe

Stenåldern vid Torne Träsk

På en stenåldersboplats kan man oftast inte finna spår av synliga anläggningar efter byggnader etc. på marken. Stenåldersboplatsen identifieras främst med hjälp av kvar!ämnade föremål
(stenredskap - yxor,skrapor m.m.) och s.k. avslag
(stenflisor
som uppstår vid redskapstil 1 verkningen). Skörbränd sten m.m.
vittnar om gamla boplatsers eldstäder.
Bagges uppsats om stenåldersfynden vid Torne Träsk publicerades i "Norrbotten 1937". Uppsatsen kommenterar de fynd som
gjorts av Knut Tinnberg under åren 1934 och 1936. Fynden har
gjorts utefter Torne träsks västra del, sträckan Abisko till
Pålnoviken. Det är också till denna del som efterforskningarna
koncentrerats. Fynden utgörs främst av avfall och avslag från
redskapstil 1 verkning.
Bagge skriver :" Det förefaller alltså ganska rimligt att tänka sig, att stenålderns renjägare och fiskare någon tid slagit
sig ned vid Torneissjön på en gräsbevuxen plats helt nära
vattnet, som stenåldersfolks sed alltid tycks ha varit. En
storm eller måhända en mindre rubbning i sjöns nivå har förstört boplatsen, kringspritt och svallat de efterlämnade redskapen. Eventuella härdar och kulturlager ha spolierats och en
låg sand- och grusvall har vräkts över platsen"(a.a. s.97) .
När det gäller en ungefärlig tidsbestämning för fyndlokalen,
nr 97, mellan Låktajokks och Kåppasjokks mynningar vid Torne
träsks strand anför Bagge och refererar till Otto Sjögrens
undersökning av Torne Träsks tillblivelsehistoria "... Enligt
Sjögrens utredning torde man kunna placera israndens läge vid
sista Pålnopassnivån någonstädes i östligaste delen av Torne
träsk eller halvvägs mot Kiruna.Uppskattningsvis komma vi därmed fram till omkring år 6000 f.Kr. eller så, vilket samtidigt
utgör det mycket ungefärliga årtalet för vår fyndlokal 97 ...
det var alltså under en mycket avlägsen tid, som Kåppasjokkfolket hade 'lappkok' på ren och halstrad röding vid nr 97..."
(a.a. s.99f) .

att
de högst 1iggande hustomtningarna i skärgården har
tillkommit under en tid, då de tekniska resurserna icke
varit tillräckliga för konstruktion av hus med bärande
väggar,
att
några kyrkstäder/handel spl atser eller deras -föregångare har en avsevärd ålder och kan representera centralorter -för en bosättning, som inleddes före den s.k.
koloniseringen efter Nöteborgs-freden 1323 men efter att
timmerbyggnadstekniken hade slagit igenom,
att
de två hittills konstaterade husgrundstyperna
representerar en säsongbosättning med utgångspunkt från
gårdskollektiv (storfamiljer), vilkas huslämningar vi ännu
inte säkert har påträffat, men vilkas existens kan utläsas
ur jordfördelning, ortnamn och kyrkstädernas inre gruppering. Med andra ord bör även vid Bottenviken finnas motsvarigheter till gårdshögarna i Norge." (a.a. s.78) .

Westerlund, Ernst Lapska bosättning vid kusten?
Artikeln är publicerad i årsboken "Västerbotten 1965". Med
bl.a. Birger Steckzéns bok "Birkarlar och lappar" aktualiserades frågan om huruvida någon tidig lapsk bosättning funnits
vid kusten. Frågan gäller hur man skall tolka de s.k. "tomtningarna". Dessa består i huvudsak av husgrundsliknande fornlämningar utefter norrlandskusten.
Westerlund redovisar översiktligt förekomsten av fornlämningar
och dessas ålder. Om Steckzéns hypotes skriver Westerlund: "En
av de ledande tankarna i Steckzéns avhandling är postulatet om
en lapsk bosättning ända ned mot kusten. I Steckzéns diskussion skulle man först ha önskat en definition av begreppet bosättning" (a.a. s.208). Steckzén hade hävdat att denna tidiga
lapska bosättning vid kusten skulle ha trängt= unöan av den
sydskandinaviska invandringen. En övergång skulle därvid ha
skett till rennomadism som de därefter bedrivit. Tidpunkten
tänktes vara medeltidens inledande skede. Westerlund genomför
en analys av Steckzéns argument och avvisar dessa.
Efter redovisningen av argument skriver Westerlund: "Det är
ingen större svårighet att med utgångspunkt från allt detta
konstruera en hypotes som bör ha avsevärt större sannolikhet.
På många ställen efter kusten anlades relativt stora fiskelägen senast omkring 1200-talet /typexempel:Malöhäl 1 an utanför
Burvikslandet/. Sydskandinaver /säljägare,päls- och fiskuppköpare/ trängde nämligen norröver och de tillämpade metoder som
de lärt sig i sina hemtrakter
... Men lapparna då? Ja, de
flyttade mellan kust och fjäll som de gör än i dag, först i
anslutning till vi 1drensf1ockarnas vandring, sedan med tamrenhjordarna "(a.a. s.210f).

Wallerström, Thomas Nya rön om gamla tornedalingar
Norrbottens Museums årsbok 1987 har som huvudtema "Arkeologi".
Wallerström har deltagit som arkeologisk ämnesföreträdare från

Sverige i "Arbetsgruppen -för Tornedalens äldre bosättningshistoria". Denna grupp har bestått av olika specialister från
Sverige och Finland .Förutom arkeologer har historiker och ortnamnsforskare ingått i gruppen. Projektets resultat har förts
fram bl .a. vid "Tredje nordiska symposiet för Nordskandinaviens kultur och historia", vilket hölls i Rovaniemi sommaren
1986. Wall erströms uppsats redovisar främst Tornedalens äldre
bosättningshistoria. Projektet har inriktats på att belysa tre
olika frågor:
" 1. När uppstod den permanenta bebyggelsen vi känner från
Sustav Vasas jordebok från år 1543,den första skriftliga källan som visar den äldre bosättningens omfattning
i det gamla landskapet Västerbotten.
2. Varifrån kommer de befolkningsrörelser vi känner
jordeboken från 1543?
3.

genom

Är bosättningen ett resultat av en konternuerlig
utveckling eller kan flera utvecklingsskeden spåras?
Sår det att få fram den inbördes ordningsföljden i
dessa?
(a.a. s. 137) .

Det arkeologiska fältarbetet har utförts vid omfattande utgrävningar på Kyrkudden i Hietanmiemi vid byn Hedenäset, ca 5
km upp i älvdalen från Haparanda/Torneå räknat. Fältarbetet
utfördes under åren 1974, 1977-80. Wallerström redovisar de
olika utgrävningsfynden och utför en beskrivande analys av den
aktuella forskningens tolkningar av dessa. Walleströms uppsummerar "Kyrkudds-undersökningens" resultat i sju
punkter.
Resultatet sammanfattas;"Den bosättning i Nedre Tornedalen som
kommer till uttryck i det arkeologiska materialet från Kyrkudden har sitt ursprung i Satakunta och/ eller södra Tavastland
förutom Karelen. Det karelska inslaget är senare än det västfinska. Även andra arkeologiska fynd än de som påträffats på
Kyrkudden vittnar om kontakter med dessa områden. Tornedalen
börjar komma in i den svenska intressesfären under 1200- eller
1300-talet att döma av arkeologiska och andra observationer"
(a.a. s.160) .
Wallerström redovisar därefter ortnamnsforskaren Jouko Vahto1 as resultat och slutsatser. Vahtola slår fast att samerna utgör den ursprungliga befolkningen i älvdalen och att den första fasta bosättningen inte varit knuten till mynningsområdet
utan längre upp. Den första fasta bosättningen skulle enligt
Vahtola ha kommit från Tavastland. Den karelska expansionen
från 1000-talet tvingade tavasterna från sina jaktmarker. Bosättningen från Tavastland är främst knuten till inlandet. Det
tavastländska inflytandet i Tornedalen dateras till vikingatid, samt till 1000-1100-tal en. Det karelska bosättningsskiktet vid de nedre älvdalarna dateras till senast 1200-talet.
Skandinaviska influenser visar sig främst i önamn i Bottenvikens norra och östra del. Det kan enligt Vahtola ha varit hälsingar som säsongmässigt vistats i området, och namnen på öarna skulle ha samband med hälsingarnas fiske. Det tyska inslaget dateras till 900-1100-tal en, med hänsyn till det mönstret
för den tyska handeln i östersjöområdet. Det savolaxiska inflytandet dateras till 1500-talet, förknippat med en migration
föranledd av fientliga attacker.
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Serning, Inga Övre Norrlands jernålder
Avhandlingen presenterar en samlande översikt av järnåldersfynden från Norrbottens och Västerbottens län.De lapska offerplatsfynden redovisas ej. 1 föremålskatalogen redovisas materialet sockenvis.
Järnåldersfynden är förhållandevis få om man tar hänsyn till
områdets storlek. Vid bedömningen av materialet skall två fakta beaktas enligt Serning: "Dels att områdets huvudsakliga befolkning bör ha varit 1appar,vi1kas redskapskultur förmodligen
långt ned i järnåldern och kanske hela järnåldern huvudsakligen byggde på stenen som material , dels att vad som lockat
järnålderns uppbärare så långt norrut först och främst varit
handel med lapparnas fångstprodukter, i viss mån också eget
utövande av jakt och fiske" (a.a. s.87).
Bland de äldsta fynden av järnålderskaraktär finns de ovala
eldslagningsstenarna. Dessa påträffas ofta utanför egentliga
bebyggelseområden. Förekomsten av dem ger i regel endast den
uppgiften att människor vistats i området på jakt eller fisketurer .
Serning redovisar inslagens karaktärer, östliga inslag,
ska inslag och svenska inslag förekommer.

nor-

I samband med de lapska offerplatsfynden
(ovan.Kap .3.1. > har
Serning understrukit den förändring som äger rum i fyndmaterialet på 1000-talet. "Den mera ingående undersökning som här
gjorts av det övriga fyndmaterialet, har ytterligare styrkt
åsikten, att medan vendeltidens och 800-900-tal ens fynd äro
skandinaviska, blir fyndmaterialet efter ca 1000 mera östligt
betonat. Dock skall här erinras om de många norska mynten i
några av offerpl atsfynden" (a.a. s.905 .
"Att döma av de lapska offerplatsfynden stod under perioden
1000-1200 handeln med 1appmarksprodukter från Nordsverige på
sin höjdpunkt; handelsmän från väster och öster, och, ehuru
svårare att urskilja i fyndmaterialet, från söder, konkurrerade om fångstprodukterna,främst givetvis pälsverk ... i och med
att, efter freden i Nöteborg 1323, den svenska kolonisationen
sköt fart längs älvmynningarna och den tidigare fria handeln
med lapparna inlemmades i en fast organisation,bl ev det säkert
också slut med de för lapparna förmånliga handelsvillkoren
...Det enda område, där,att döma av fynden av järnålderskaraktär,en bosättning kan ha funnits,är i Arjeplogs sn.Men den kan
inte följas längre ned i tiden än till ca 1000" (a.a. s.93f).

Ekholm, Gunnar Norrland
Uppsatsen som publicerats vid 1940-talets början redovisar en
modell till Norrlands förhistoria. En redovisning görs för det
arkeologiska materialets omfattning från stenålderstid och
fram till nutid. Ekholm skriver;"Uppfattningen, att Norrlands
bebyggelse är av sent datum, grundar sig på den fullt riktiga
iakttagelsen, att våra förfäder från söder tagit landet i besittning. Men den bortser från att människan på jägare- och
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•fiskarstadiet är i stånd att med stor hastighet
över vidsträckta områden ..."(a.a. s.i43).

sprida

sig

Om K.B. Wiklunds teorier om samernas tidiga historia an-för Ekholm:" Wiklunds postumt utgivna, lärda och skarpsinniga arbete
om Samefolket aktualiserar visserligen, ehuru i helt ny form,
den gamla teorien om lapparna som Skandinaviens äldsta inbyggare. Detta antaganda baserar sig emellertid helt på uppfattningen av den nordnorska Komsakulturens nedstammning från sista interglacialen. På den punkten har dock diskussionen ännu
ej lämnat hypotesernas stadium" (a.a. s.150)).
Ekholm betonar stark ett västligt inflytande bl .a. från det
norska Tröndelagsområdet. "Vad som främst sätter sin prägel på
Norrlands förhistoriska kultur, särskilt när denna under äldre
folkvandrinstid tydligast avspeglar sig i det arkeologiska
materialet, är således brytningen mellan inflytande från söder
och väster. Säkerligen har långt senare liknande förhållanden
rått ... Av den här givna kortfattade översikten torde framgå,
att Norrland ingalunda saknar forntid, utan att det tvärtom
har att uppvisa ett arkelogiskt material, som är både betydande och intressant. Vad beträffar såväl bronsålderns metall kultur som den rika fyndgruppen från folkvandringstiden, förefal1 er de dock ha varit starkt lokalt begränsade till området å
ömse sidor av den stora färdvägen från kust till kust. övei—
huvudtaget är landet alldeles för vidsträckt för att där skulle kunna uppstå någon enhetlig kultur under tidevarv med svagt
utvecklade kommunikationer" (a.a. s.161).

Huggert, Anders (red.) Gräv där du står
Nr 2 av "Västerbotten 1983" innehåller ett antal artiklar som
var för sig belyser den nya roll som arkeologins metoder börjar spela på det historiska arbetsfältet.
Anders Huggert inleder artikelsamlingen med följande belysande
ord:"Eftersom det bott människor i Västerbotten i 8000 år, har
arkeologen också det avgjort längsta tidsavsnittet i mänsklig
verksamhet att utforska. Samtidigt har vi börjat inse att också den historiska tiden, för vår del efter Sustav Vasa, kräver
arkeologiska insatser för att bättre kunna förstås ... Exempelvis vet vi inte särskilt mycket om strukturen hos och livet
i de byplatser som övergavs i samband med skiftesförrättningarna under 1700- och 1800-talen" (a.a. s.65).
Bland artiklarna märks Lars Göran Spångs om undersökning och
datering av härdar. I Lena Holms artikel om den historiska
utvecklingen utefter Umeälven i Storumanområdet används de
skriftliga historiska källorna,för tiden efter 1500-talet, som
komplement till det arkeologiska materialet.
Vidare redovisas Inger Zachrissons artikel och tolkning av det
s.k "Mörtträskfyndet". Fyndet består av 259 st metallföremål,
16 st av silver, 17 st av brons,mässing el .dyl och 220 st av
tenn. Den arkeologiska undersökningen ägde rum år 1973. Mörttäsket ligger ca tre mil nordväst om Lycksele. Föremålen representerar tre olika urspungsområden. För det första östliga
importföremål ,som torde ha nått Sverige från Ladogaområdet via
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det inre av Finland. Den ungefärliga datering
är 1Ö00- och
1300-talet. För det andra -föremål -från Nordeuropa från tiden
1000-talets mitt till 1300-talets mitt. Dessa föremål bör ha
nått det samiska området via den norska kusten. För det tredje
en lokal produktion - samisk?
där alla föremål är av tenn.
Zachrisson utesluter att fyndet skulle vara ett slags skatt,
eller ett offeplatsfynd, eller rester från en verkstadsproduktion. Hon antar att fyndet utgör ett handelslager ägt av en
handelsman. Mörttäsket ligger utefter en samisk vinterled som
parallell med Umeälven. Artikeln avslutas med frågan om handelsmannen var på väg uppför eller nedför älven med sina handel svaraor , när han förlorade denna del av sitt handelslager?
(a.a. s.83-87).

Huggert, Anders (red) Studier i Norrländsk Forntid.
^
iytSjii
StudieriNorrländskForntidII
Dessa två skrifter redovisar olika studier av övre Norrlands
forntid och medeltid. Ett omfattande antal fältundersökningar
har genomförts, bl.a. inom ramen för projektet "Arkeologiska
undersökningar vid reglerade sjöar och vattendrag i Västerbottens län", vilket igångsattes år 1975.
Förståelsen av den 8000-åriga tidsföljden av mänsklig verksamhet inom området förbättras genom ökad kunskap och medvetenhet
om fornlämningsbeståndet i Norrland.
Ur artikeln "Kyrkobyn , Pitebygdens äldsta marknadsplats" anförs
Kjell Lundholms slutord: "Kyrkbyns roll som plats för sockenpräst 1339, som Piteortens kolonisationscentrum under 1320talet,som resultat av en invandringspolitisk kampanj efter Nöteborgsfreden 1323 utgör tre bilder som härmed får revideras.
Prästens närvaro har vi ej konstaterat eftersom någon kyrka ej
påträffats. Förklaringen kan var enkel nog eftersom en del av
boplatsområdet ännu ej är undersökt. Ett missionsskede där
prästen bosatte sig bokstavligt talat ute i skogen är dock en
sanning med modifikation. Vi får här istället tänka oss att
när första prästen kom, vare sig det var 1339 eller tidigare,
sökte han sig till älvdalens redan existerande centralort.
Piteortens plötsliga kolonisation på 1320-talet är också en
bild som är alltför enkel och enbart baserad på de knapphändiga historiska källornas uppgifter. Centralmaktens privilegiepolitik blev därför en bekräftelse av den bosättning som redan
fanns, övre Norrland har ett kol onisationsskede som ligger
före den konventionella historiebeskrivningens ram. Pitedalen
har haft sin centralort men för de övriga älvdalarna gällde
förmodligen samma sak ..." (Forntid II , s.104).
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Hultblad, Filip Flyttlapparna i Gällivare socken
Hultblad beskriver förhållandena i Lule Lappmark, "I äldre tider synas nämligen lapparna företrädevis ha varit halvnomader,
d.v.s. de strövade omkring i relativt små områden, livnärande
sig av fiske och jakt, medan de fåtaliga renarna användes huvudsakligen som transportdjur och lockmedel vid
vildrensjakt
och om sommaren släpptes i 'vildan'.Halvnomadismen var i norra
Fennoskandias vidsträckta barrskogsområde utbildad som 'skogslappkultur', i Nordnorges kustland som 'kustlappkultur'.
Ur 'halvnomadismen' utvecklades sannolikt 'flyttlappskulturen'
eller 'hel nomadismen'" ta.a. s.15).
När renantalet ökats har också möjligheterna att försörja sig
av renskötseln ökat. Detta kan ha varit nödvändigt att göra om
möjligheterna att få sin utkomst av de gamla näringarna minskat. Orsak till de minskade möjligheterna kan bl .a. ha varit
folkökning och minskad tillgång på fisk och villebråd.
"Om orsaken till dessa flyttningar äro meningarna delade.Medan
somliga anse dem bero av en nedärvd vandringsdrift hos -fjäl 1 —
renen, mena andra,att renen ursprungligen förhållit sig passiv
och bibringats sina vandringsvanor av lapparna. Dessa skulle
enligt Tanner
/Tanner,V., Antropogeografiska studier inom
Petsamo-området. I. Skoltlapparna,1929./ ha tvungits till de
långa flyttningarna av skarbi1dningen, som gjorde vistandet
med stora hjordar i skogslandet på senvintern riskabelt, samt
av den med folkökningen tilltagande 'trängseln' på betesmarkerna" (a.a. s.l5f) .
Övergången till helnomadism har varit en fortgående historisk
process kanske med ursprung ifrån urnordisk tid. österut hade
flyttlappkulturen vid början av 1600-talet nått till Suondavara och Siggevara byar i Torne Lappmark .Kautokeinområdet nåddes
något senare och Kemi Lappmark nåddes först in på 1800-talet.
"0m fjäll nomadismens utbredning i Lule lappmark upplyser fogden Jakob Hanssons räkenskap för år 1555, att i Sirkasluokta
funnos 16 fjällappar och 19 skogslappar samt i Suoksjokk /del
av nuv. Gällivare socken/ 2 fjällappar och 18 skogslappar. I
samma lappmark var enligt räkenskaperna för åren 1561 och 1562
fjällapparnas antal 63 resp. 74. Tyvärr saknas jämförelsetal
för 1600- och 1700-tal en. De anförda siffrorna visa dock, att
skogsnomadismen fordom övervägt t.o.m. i en sedemera så typisk
flyttlappby som Sirkasluokta. I Souksjokks lappby eller Sjokksjokk, som den senare kallas förblev flyttlapparna alltjämt en
minoritet" ta.a. s.17).
Fjällrenskötseln har inte genomgått någon nämnvärd förändring
från 1600-talet in till 1900-talet. Inom Lule Lappmark har den
bedrivits som s.k. -intensiv- renskötsel, vilken känntecknas
av att familjerna ensamma eller i mindre grupper följde renhjorden, som dagligen vallades.
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Israel Ruong var under ett antal år lärare vid nomadskolan i
•Jukkasjärvi. Insamling av material kompletterades år 1936 med
besök i samtliga fjäl1appbyar inom Jukkasjärvi socken.
Ruong ger en översiktligt beskrivning av utvecklingen från
halvnomadism till hel nomad i sm . Först har man tämt renen till
lockdjur -för vildrensjakten för att sedan också använda den
som last- och dragdjur.Bl .a. vittnar ett slädfynd i Saarijärvi
i Finland om att renen använts som dragdjur under stenålderstid. Vinterboplatsen utgjorde den naturliga medelpunkten -för
de relativt korta flyttningarna mellan fångst- och fiskeplatserna. Denna halvnomadism utbredde sig i barrskogsregionerna
över hela barrskogsregionen och utefter fjordkusterna i norra
Fennoskandia.
"De lapska halvnomaderna bildade jämförelsevis högt utvecklade
samhällen på kommunistisk grund, de s.k. sitorna ... sitans
familjefäder bildade ett slags rådsförsamling ...,som bestämde
om nyttjanderätten till fångst- och fiskeplatserna inom sitans
gemensamma jordområde.Privatäganderätt till mark förekom icke.
...Hos lapparna i Torne Lappmark har sitaorganisationen -ty en
sådan här med all sannolikhet funnits även här- redan tidigt
blivit utsatt för störande inflytelser" (a.a. s,17f).
Redan på 800-talet finns uppgifter om Ottars tama renhjord.
Ruong antar på historiska och geografiska grunder att förekomsten av de tama renhjordarna tvingade fram övergången till
helnomadism. Denna framträder som fjäl1renskötsel i motsats
till halvnomadismens skogsrenskötsel. Enligt 1500-talets skatteräkenskaper fanns två byalag inom Torne Lappmark, Tingevara
och Siggevara. Tingevara som var den i huvudsak västligaste av
byarna var en fjällappby och Siggevara en skogslappby. I början av 1600-talet expanderade fjäl1renskötseln kraftigt och
sög upp skogslappbyarna inom området.
Under förra hälften av 1700-talet uppdelades Tingevara och
Siggevara efterhand i mindre byar. Byaområdena grupperade sig
i huvudälvarnas riktning i en utdragen form. Samma utsträckta
form som lappbyarna alltjämt har. Mellan 1200 och 1300 personer livnärde sig vid denna tid på renskötseln. Intensiva renskötselmetoder har använts. De utbredda rensjukdomarna, som
decimerade renhjordarna på ett katastrofalt sätt,tyder på en
sträng vall ning av hjordarna, över en tredjedel av Jukkasjärvi
lappar tvingades vid mitten av 1700-talet att flytta till
norska kusten för att livnära sig genom fiske och jordbruk.

Arell, Nils Rennomadismen i Torne lappmark
Arel 1 beskriver rennomadismens och nybyggesverksamhetens relationer och utveckling. I äldre tid har i huvudsak nomadiserande renskötsel bedrivits inom området. Jakt och fiske har spelat en stor roll för försörjningen. Under 1500-talet har betydelsen ökat för användningen av renen som drag- och klövjedjur. Lappmarksprodukter skulle transporteras ned till kustsocknarna .

103
Under senare delen av 1600-talet kom de -första nybyggarna till
området. Intressemotsättningar uppstod om markanvändningen och
nyttjandet av olika resurserna bl .a. fiskevattnen.
En renskötsel byggd på innehav av ett fåtal renar medförde en
högre grad av bofasthet. Jakt och fiske var nödvändiga komplement till rennäringen för att man skulle få sin utkomst.
Sett ur nybyggarens synvinkel utgjorde rätten till jakt och
fiske också ett livsviktigt komplement till den form av jordbruk man bedrev.
Nybyggesverksamheten i Torne Lappmark, Jukkasjärvi och Enontekis socknar, var blygsam under 1600-talet. Under det tidiga
1700-talet expanderade rennomadismen, mycket beroende på att
inga invasionsvågor av nybyggare förekom. "I Torne lappmark
och fr a Enontekis är det i stället fråga om en inre kolonisation, vilket innebär att det inte skedde så stor inflyttning utifrån och att nybyggesverksamheten tillväxte i lugn
takt" (a.a. s.17).
Arel 1 tar upp missionssituationens betydelse för administrationen och dess koppling till och betydelse för de ekonomiska
förhållandena i området. Stor betydelse för området hade 1740talets gränsförhandlingar och att myndigheterna fick klart för
sig rennomadernas nödvändiga flyttningar. Vid slutet av 1700talet tog nybyggesverksamheten fart.Nybyggarnas ställning gentemot rennomaderna stärktes. "Man /nybyggarna/ kom att utgöra
en allt större andel av socknarnas befolkning och fick ofta
ett oproportionerligt stort inflytande i häradsrättens nämnd"
(a.a. s.19). 1800-talet utvecklades till att bli nybyggesverksamhetens århundrade. Antalet nybyggen ökade starkt. Ar 1830
var ca en tredjedel av Enontekis sockens befolkning nybyggare.
Arells syfte med avhandlingen är att studera rennomadismens
form och markanvändning under tiden ca 1660-1870, och att undersöka hur näringstrukturen förändras samt hur denna förändring är beroende av hur nybyggesverksamheten nyttjar området,
statens beskattningspolitik och övriga kolonisationsbefrämjande åtgärder.
Undersökningen genomförs i ett antal huvudavdelningar med
beaktande av olika aspekter som;"Markanvändningens legislativa
och kamerala förutsättningar
...";"Domboksmaterial et ...";
"Rennomadismens karaktär och relationer till nybyggesverksamheten ..." ;"Beskattningen";"5kattlanden" och "Flyttningarna
till Norge".

Arell, Nils Kolonisationen i lappmarken
I boken genomförs en översiktlig framställning av nybyggarkolonisationen ur näringsgeografisk synvinkel. Kolonisationsepoken anses i allt väsentligt avslutad vid 1800-talets slut.
Tidsavsnittet är 1600-talet och framåt. Något samband med de
äldre bebyggelsehistoriska bosättningarna och nybyggarkolonisationen under 1700- och 1800-talen anses icke föreligga.
Den statliga kolonisationspolitikens formella start sätts till
1673 års lappmarksplakat och dess slut till 1873 års avvitt-
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ringsstadga. Avvittringen inleddes i Norrland vid slutet av
1700-talet och avslutades nedanför lappmarksgränsen i Norrbotten år 1880. Avvittringsförfattningarna innebar att kranojorden utdelades till enskilda med full äganderätt. Stadgan för
avvittringen i Lappmarken antogs av riksdagen år 1873. En viktig fråga var hur stora skogsanslag som enskilda och byar
skulle ha och hur dessa skulle nyttjas.
Bebyggelseutvecklingen redovisas med kartsviter omfattande den
fasta bebyggelsen vid fem olika tidpunkter, 1700, 1750, 1800,
1850 och 1900,
Insyningsprocessen vid nybyggets upptagande redovisas överskådligt med en serie insynings- och skatte!äggningsprotokol1 .

Arell, Nils Arbete och liv i Vittangi - Karesuando-området
Arel1s rapport ingår i forskningsprojektet
"Kulturkontakter
och förändring på Nordkalotten". Projektets syfte är att studera hur relationerna mellan olika kulturella grupper utvecklats och hur detta återspeglas i dagens situation.
Undersökningen avser förhållandena i landets två nordligaste
församlingår. Tidsperioden är 1750 - 1980-talet. Näringslivet
och de näringsmässiga relationerna belyses. Arel1 genomför
detta med ett antal tidsbilder och med kartskisser.
Ben första tidsbilden som redovisas är avsnittet mitten av
1700-talet. 0m befolkningen på 1700-talet skriver Arell ^ B e folkningen utgjordes, ur näringssynpunkt,av nomader och nybyggare. Nomad och lapp var på 1700-talet i stort sett synonyma
begrepp. Den andra kategorin var finska /=finsktalande/ nybyggare. Klassificeringen vållade inga problem. Antingen var man
nybyggare eller nomad, finne eller lapp. Så var i vart fall
förhållandet i Torne lappmark. I det praktiska näringsutövandet
kunde dock gränserna bli mer flytande" (a.a. s.16) .
En äldre tids rennäring med starka inslag av jakt och fiske
utbildades till mer extensiva former av renskötsel i och med
att renhjordarnas storlek ökade. Intensiva drag, som ex. noggrann vallning och mjölkning bibehölls. Renskötarhushållens
reninnehav var oftast mindre än 100 renar. Renhjordarna var
för små för att tåla stora yttre och inre påfrestningar.Risken
att förlora hela försörjningsunderlaget var stor. Det stora
antalet flyttningar till Norge under tiden belyses med ett
antal exempel. Att vintermarkerna för rennomaderna inte alltid
låg nära kyrkbyn belyses med följande exempel. Skolmästaren,
vice kyrkoherden i Jukkasjärvi Herr Magister Engelmark, hade
klagat på att lapparna flyttade ifrån Jukkasjärvi på vintern.
Upp till 9,10 eller 14 mil neråt landsbygden. Kongl .Direktionen "behagade ärfordra att slika Lapparnas flyttningar strängeligen och vid vite måtte vara förmente och såmedelst förmådde
att hålla sig inom deras rätta församlingar" (a.a. s.25). Synpunkterna på samernas flyttningsbehov för tillgång till bete
blottade till synes stor okunnighet, vilket rimligen icke borde vara fallet. Fanns någon annan orsak?
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Hultblad, Filio Övergång från nomadism till agrar
Hultblads avhandling redovisar Jokkmokks sockens bebyggelseutveckling, och främst övergången från nomadism till agrar bosättning. Den fasta bebyggelsen i Lappland var ännu vid 1700talets mitt av mycket liten omfattning. Ar 1738 anges endast
ca 50 gårdar.Ar 1759 ca 170 gårdar med ca 1000 invånare. Lappmarkens nybyggespolitik inleddes genom 1673 års 1appmarksplakat. M a o det är en ung bebyggelse, vilket ger möjlighet att
följa dess tillkomst gård för gård och identifiera dess upphovsmän. Denna del av undersökningen medför en omfattande
släktforskning. Hultblad kallar sin arbetsmetod för den "genealogiska-topografiska".
Termen "nomadbosättning" avser övergången från ett mer eller
mindre nomadiserande levnadssätt till ett gårdsbruk .Med gårdsbruk menas ett traditionellt bofast levnadssätt som grundas på
jordbruk och binärningar. Senom denna förändring av levnadssätt skapas landsbygd. Hultblad skriver:"Nomadbosättning i våra dagar är sällsynt, och de som lämna nomadlivet välja vanligen icke-agrara yrke, vilkas bygdeskapande effekt är obetydlig eller svårutredd. På grund av undersökningens geografiska
syfte och nödvändigheten att begränsa densamma och förenkla
problemställningen har jag avslutat undersökningsperioden med
år 1910, då den icke-agrara bebyggelsen ännu hade ringa omfattning. Fram till denna tid bestämdes nybyggeisen i stort
sett av kronans nybyggespolitik ..." (a.a. s.l3f).
Karakteristiskt för Lapplands bebyggelsehistoria är den befintliga blandningen av befolkningselement i fråga om levnadssätt, näringstradition, språk och ras. Intressemotsättningar
och tvister om naturtil1 gångar får anses vara naturligt förekommande. Ett exempel på det kulturutbyte som förekommit är,
nybyggarkul turens beroende av renen för både transporter och
försörjning. Nomadbosättningen inleds med att lapparna i skogsområdet efterhand övergår till gårdsbruk, för att därefer nästan helt uppgå i den bofasta svenska och finska befolkningen.
Hultblad beskriver, var för sig i olika avdelningar, nomaders
och gårdsbrukares förutsättningar och historiska bakgrund och
utveckling. Den genealogiska-topografiska metoden förutsätter
upprättande av fullständiga gårdsregister och familjeregister,
vilka upptar en stor del av framställningen. Fami1jeregistret
upptar familjer bildade senast år 1880.

Kvist,RogerFriktionochsamexistens
Uppsatsen behandlar den fjäll samiska markanvändningen och relationerna till nybyggarna i Jokkmokk åren 1760-1860.Vid kolonisationen medförde Lappmarkens subarktiska miljö uppkomsten
av ett gårdsbruk , baserat mer på boskapsskötsel, jakt och fiske
än på nyodlingsverksamhet och åkerbruk. Den ökande kolonisationsverksamheten hade sitt ursprung dels i befolkningsökningen i kustlandet och dels i de äldre nybyggenas behov. "Under
sin gradvisa framryckning västerut kom den också att inkludera
många samer.Motivet för samernas deltagande i nybyggesrörelsen
var skiftande. Dels var nybyggena ett alternativt sätt att
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skaffa sig livsuppehälle sedan de traditionella
samiska
näringarna hade övergivits,dels kunde man med nybyggenas hjälp
stärka anspråken på sina 1appskatteland . Kolonisatioinen stod
alltid under strikt statlig kontroll och var reglerad genom
noggrant definierade rättigheter och skyldigheter, där varierande grad av hänsyn till samernas intressen togs"(a.a.5.113),
Kvist redovisar den tidigare forskningen om konflikterna mellan samer och nybyggare som uppstod genom konkurrens om de
begränsade naturresurserna.Därefter studerar Kvist markanvändningskonflikterna ur tre aspektei—tvistemål,skogsbrandfrekvens
och renbeståndets utveckling. Som slutsats anförs:"... förhållandet mellan fjällsamer och gårdsbrukare
kännetecknades av
en relativ konf1iktlöshet. Nybyggarna har inte genom sin markanvändning och därmed sammanhängande agerande kommit att
inskränka på fjäl1 renskötselns vinterbetesmarker ... samernas
rätt tillvaratogs i stor utsträckning... att nybyggarnas utomrättsl iga åtgärder inte var av sådan art att de kunde påverka
grunderna för de fjäl1 samiska näringarna ...(a.a. s.141).

Undersökningen av Pite Lappmarks kolonisationshistoria genomfördes under 1950-talet. Området motsvaras ungefärligen av dåvarande Arjeplogs, Arvidsjaurs och Malå kommuner.
I centrum för undersökningen står främst de rent bebyggelsegeografiska förhållandena och kolonisationsförloppet. Under
1800-talets senare del börjar den moderna skogsindustrin att
påverka utvecklingen i Pite Lappmark. Den första avvittringsstadgan och skattläggningen tillkom 13/12 1850 för Lule Lappmark. År 1873 utfärdades en avvittringsstadga för samtliga
Lappmarker. De första avvittringskartorna för Pite Lappmark
tillkom åren 1866-67. Undersökningsperioden avgränsas därför
till tiden fram till år 1867. Tre huvudfrågor belyses:
I. Utgångsläget vid kolonisationens start,
bygdens utbredning vid mitten av 1700-talet.
II. Kolonisationens förlopp, dvs. bebyggelsens
uppkomst och spridning.
III. Förutsättningarna för bebyggelsens lokalisation
och konservering inom kolonisationsområdet,
m.a.o. bebyggelsens ståndortsbetingelser,
(a.a. s.l) .
Vissa huvuddrag och skillnader blir synliga för kolonisationens förlopp."Koloniseringen av Arjeplog har redan från början
i huvudsak skett s.a.s. internt utan samband med de flyttningsrörel ser , som riktades mot lappmarken från kustlandet
efter 1700-talets mitt. Arvidsjaur däremot koloniserades genom
inflyttning från kustbygden; i varje fall har kolonisationsverksamheten i denna lappmarksdel påbörjats genom att svenskar
från kustlandet slagits sig ned i lappmarken" (a.a. s.85).
Undersökningens siffermaterial pekar på att det förekommit en
"... betydligt tidigare kolonisationsaktivitet bland lapparna
i Arjeplog än bland dem i Arvidsjaur:. .. (a.a. s.87).
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Cajanus, August Våra nomader
Telegrafkommissarien August Cajanus kom till den nyinrättade
telegrafstationen i Luleå år 1857. Cajanus var livligt intresserad av samhäl 1 sfrågor och han var en tid redaktör -för tidningen Norrbottens-Kuriren. En aktuell samhälls-fråga var -förslaget till avvittringsstadga -för Lappmarken." 1850 åsr orimliga a-fvittringstadga" som Cajanus väljer att kalla den i sin
skrift. Den stora frågan var vilka gruppers behov som skulle
tillgodoses och vilken prioritering som skulle ske vid avvittringen och vid tilldelningen av skogsmark.
Skriften, som till sin huvuddel beskriver nomadernas historia
och renskötseln, utgör ett debattinlägg vid 1800-talets mitt,
vilket kan belysas med följande citat: " Vid afvittring af
Lappmarken måste man väl till hufvudsyfte hafva först och
främst skogens bestånd och derjemte nomad-folkets bestånd.
Efter afvittringen må kolonisationen intaga sitt rum. Skogen
och nomaden äro i regeln icke fiender till hvarandra. Nomaden
har tvärtom den största fördel af att skogens bevaras, ty den
innesluter betesmarkerna för hans rendjur. Det är icke så med
nybyggaren. Denne vill af skogen taga den högsta möjliga afkastning för det närvarande,utan att tänka på framtidens kraf"
(a.a. 5.106) .

Campbell, Åke Från vildmark till bygd
Campbell genomför en etnologisk undersökning av nybyggarkulturen i Lappland före industrialismens genombrott.Kol onisationsförloppets närhet i tiden ger unika möjligheter till studiet
av några av etnologins viktigaste problem:"... mötet mellan
grundväsentligt skilda kulturer, mellan bofasthet och nomadism
och mellan skilda etniska grupper, svenskar, lappar, finnar.
Här möta arktiska och nordiska folk och kulturer varandra i en
form av samverkan och motsättning, som ännu efter tusen år är
levande och aktuell
... folklig kulturtradition i dess förhållande till statliga åtgärder,administrativa, ekonomiska och
kulturella ... I Lappland ligga daterade kungliga förordningar till grund för bygdens tillkomst ..." (a.a. s.Vf).
Undersökningen inleds med en omfattande översikt av den svenska Lappmarkens tidigare historia. I två kapitel behandlas
nybyggesverksamheten. I det avslutande kapitlet granskas de
kulturkontakter och den samverkan som också sker mellan bofasta och nomader.
I Kap. I. behandlas under rubriken "Gåvoskatt och gåvohandel",
det tidiga handelsutbytet och den säregna form som utvecklades
för denna i Lappmarken. De sedvänjor och tankesätt som är
anledning till gåvoskatt och gåvohandel analyseras. Campbell
skriver bl.a.: "Seden hos lapparna kan givetvis icke förklaras
endast som resultat av en intern utveckling i Lappmarken genom
birkarlar och lappar under relativt sen tid utan måste uppfattas som en yttring av en mycket gammal tradition, som lapparna
haft gemensam med arktiska och andra folk ..." (a.a. s.26).
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Hoppe, Gunnar Ett blad ur Lappmarkernas
I en artikel i årsboken "Norrbotten 1945" redovisas ett tidigare oskrivet blad i Lappmarkens kolonisationshistoria. Tidpunkten är 1600-talets senare del. Genom Lappmarksplakatet av
år 1673 hade särskilda privilegier medgivits för Lappmarksnybyggarna.
Hoppe skriver:"Vid hösttinget i överkalix 1688 anklagade pastoratets kyrkoherde för stöld 'en finne,vid namn Grels Matsson
ifrån Österbotten och Pyhäjoki socken barnfödd, vilken för 10
år sedan tagit sig boställe upp i marken, emellan Ängesån och
-Satajerfwi- in på 1appmarksgränsen, 3 mil ovanför tvenne andra finnar, Lars Pålsson och Jöns Ivarsson vid Ängesån.' Denne
Grels Matsson påträffa vi under de närmaste åren ett flertal
gånger inför rätta ..."(a.a. 5.64).
I artikeln beskrivs denne Grels Matssons levnadsöde. Grels arbetade som kolare vid bruken, som nybyggare -med två tunnland
åker till utsäde, 12 kor, 2 hästar och 30 får-,som arbetskarl
på vandring till silverbruket i Kvikkjokk,m.m. Grels återvänder efter sitt kringflackande liv till sitt forna nybygge i
Satajärvi. Vid tinget i Överkalix 1694 finns han antecknad som
Grels Matsson från Ängesån.
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Englund, J.A. Bidrag till Norrbottens läns historia
Johan Albert Englund (1870-1914) utnämndes till kyrkoherde i
Neder-Luleå år 1869. Englund var en flitig och intresserad
skriftställare med ett flertal skrifter och artiklar om särskilda norrbottensförhållanden bl,a. "Den norrbottniska separatismen","Krigiska besök i Norrbotten" och "Framstående kyrkans män, härstammande från Vester- och Norrbotten".
År 1905 utgavs "Bidrag till Norrbottens läns historia till och
med 1721". Englund har i första hand använt tillgänglig 1itteratur som källor, vilket begränsat framställningen i avsevärd
grad. Den översiktliga redovisningen av huvudlinjerna i den
historiska utvecklingen är lättillgänglig. Englund är frikostig med subjektiva värderingar och skyr inte bruket av mustiga
färgstarka adjektiv. För vårt ändamål får skriften tjäna som
ett vittnesbörd om hur den senare delen av 1800-talet uppfattade förhål1andena i Lappmarken.

Nordberg, Albert

Luleå

socken historia I och II.

Kontraktsprosten Albert Nordberg tecknar sin församlings 600åriga historia. Det är Neder-Luleå församlings
och sockens
historia. Ett omfattande källmaterial, församlingens kyrkoböcker, räkenskapsböcker, visitationshandlingår, syneprotokoll,
pärmebrev, handlingar ur rådhusarkivet etc., har använts.
översiktligt redovisas församlingens tidiga historia. Nordberg
understryker "...vilken stor betydelse lapparnas förekomst
häruppe och deras renskötsel ,jakt och fiske hade för sockens
uppkomst och utveckling" (a.a. s.68). Fram till
1600-talets
slut ingick också Lappmarkerna i kustförsamlingen. Så var fallet för Jokkmokks och Säl1ivares vidsträckta områden.
I två längre avsnitt redovisas det tidiga församlingslivet och
barnaundervisningens former.

Nyman, J.E Jukkasjärvi socken
Nyman utför en sammanställning av uppgifter om Jukkasjärvi
socken vid 1900-talets mitt. Framställningen är i första hand
avsedd att vara ett hjälpmedel för lärare vid hembygdsundervisningen i folkskolan.

Henrysson, Sten Några drag i övre Norrlands historia
Henryssons uppsats är en delrapport inom projektet "Prästen
soin f ol kuppf ostrare. Prästen roll i norrländskt samhällsliv
före folkskolans genomförande". Tonvikten har lagts vid för-

110
ståelsen av näringslivets utveckling ,befolkning
med inriktning på samer och tornedal ingår.

och

kultur

Henrysson anger att han ser sitt bidrag som en l ekmannaskiss
av den historiska utvecklingen. Det tvärvetenskapliga studiet
av Lappmarkens kultur och minoriteternas ställning och möjligheter utgör en översiktlig och aktuell beskrivning.

Tenerz, Hugo Ur norrbotens finnbygds
Tenerz arbete om Norrbottens finnbygds historia från år 1962
sammanställer och refererar de då aktuella forskskningsresultaten och den vetenskapliga diskussionen. Hed begreppet "Norrbottens finnbygd" görs en tydlig markering av att befolkningen
i den del av norra Sverige, vilken, grovt sett, ligger norr om
Kalixälven, har varit en organisk del av och har haft sin ursprungliga samhörighet med det finskspråkiga området.
Ett särskilt avsnitt ägnas åt "Den svenska infiltrationen i
övre finnbygden under 1600- och 1700-tal en". Främst beskrivs
utvecklingen vid de begynnande bergsbruken och dess effekter
för befolkningen och bosättningen. Det var nödvändigt att få
arbetsfolk till brukshanteringen
vid
bl .a
Kengisverken,
Masugnsbyn och Svappavaara kopparbruk.
En diskussion om och utförlig beskrivning av, de två speciella
förhållandena, "Kvänerna" och "Birkarlarna" genomförs i två
särskilda kapitel .

Historieboken har framställts för att tillgodose behovet av en
samlad och överskådlig beskrivning av Norrbottens historia.
Avsikten är att den skall utgöra ett läromedel med särskild
länsprofil. 0m innehållet anger Groth själv : " Norrbotten I
är således inte en avhandling baserad på egen forskning utan
en sammanstäl1 ning och en pedagogisk bearbetning av tillgänglig kunskap" (a.a. s.9) .
Materialet disponeras kronologiskt. Först presenteras Forntid
och Medeltid och därefter varje århundrade för sig fram till
och med andra världskrigets slut. Beskrivningen genomförs med
den ekonomiskt-politiska situationen som utgångspunkt. De politiska, religiösa och kulturella spänningarna och strömningarna inom länet infogas i riks- och utrikesperspektiv.

Högbom, A.G. Norrland
Högboms verk är en samlad naturbeskrivning av Norrland och
publicerades år 1906. Om än delvis föråldrat utgör det inledande kapitlet "Norrlands upptäcktshistoria" en god översikt.
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Wikström, StenNorrbotten,enstudieomgränser
I boken genom-förs en överskådlig presentation av gräns-f örhål 1andena allt ifrån löOö-talet och fram till gränsdragningen
efter 1809 års krig.
Varje viktig gränsförändring redovisas med kartbild och en
kommentar där orsakssammanhangen klarlägges m a o
Norrbottens historia beskriven med kartbildens hjälp.

Enequist, Gerd Övre Norrlands storbyar i äldre tid
De stora jordbruksbyarna är ett karakteristiskt inslag i nordligaste Norrlands bebyggelsegeografi. Enequist anger att stoi—
byarnas yttre egenskaper består av "... ett påfallande stort
antal gårdar,
och de ha oftast till någon del bevarat sin
karaktär av by, i det att på det område, där den äldsta delen
av byn legat , ännu finns bevarad en tät samling gårdar, som
bilda byns kärna" (a.a. s.143).
Trots laga skiftet har icke byarna sprängts sönder.Brundförutsättningen vid det laga skiftet var att sammanföra den splittrade jorden i stora ägor för varje gård.
Detta kunde icke
genomföras bl .a. på grund av de klimatiska särförhål1andena i
området och bristen på lämplig åkerjord och odlingsmark. "Ju
fler gårdar en teg- eller storskiftad by innehöll, desto större var ägoblandningen och desto svårare var det då givetvis
att samla de spridda lotterna till sammanhängande jordegendomar" (a.a. s.144) .
I artikeln redovisas och beskrivs de äldre byformerna och
tidiga bebyggelsens historia.

den

Isaksson, Olov Byastämma och bystadga
I avhandlingen genomförs såväl kronologisk som
systematisk
beskrivning av byordningar och bystämmor främst i övre Norr1 ands kustland .
Före det att 1appmarksförsamlingarna bildades hade de stora
kustsocknarna ansvaret också för Lappmarken. Det sena bebyggandet av Lappmarken och ringa jordbruket i området medför att
byorganisationen utvecklas olika i Lappland jämfört med utvecklingen och behovet av byordningar i kustsocknarna.Isaksson
skriver:"Gårdarna var få och små och de ekonomiska möjligheterna begränsade, vilket ofta stimulerade till gemensamt ägande, t.ex. av mer arbets- och kapital krävande byggnader ..."
(a.a. s.45) .
Det arkivaliska materialet för de nordliga delarna av Lappland
är ringa och byorganisationen antas ha varit svagt utvecklad.
En orsak är att jämfört med de södra delarna av Lappland där
byorganisationen varit starkare och bybi1dningarna äldre och
mer samlade samt att jordbruket varit mer utvecklat, så har
förutsättningarna i de lappländska norrbottenssocknarna varit
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en helt annan, nära nog motsatt. Som ytterligare en orsak anger Isaksson:"... stora delar av de områden i Lappland som ligger i Norrbottens län var -finskspråkiga och att de centrala
ingripandena -för att skapa organiserade byalag har haft betydligt svårare att få effekt i sådana bygder. Därtill kommer den
totala avsaknaden av byrättslig tradition inom samtliga finskspråkiga områden i både Finland och Sverige" (a.a. s.51).

Bergling, Ragnar Kyrkstaden i övre Norrland
Mycket förenklat kan sägas att den ursprungliga avsikten med
kyrkstädernas uppbyggande har varit att bereda tak över huvudet för kyrkobesökarna.Bergl ing kartlägger och redovisar kyrkstädernas utbredning i övre Norrland och de kyrkliga funktioner vid kyrkstaden och dess betydelse för kyrkolivet. En överskådlig beskrivning ges av kyrkstadens betydelse för och samband med handel, marknadsväsen, skatteuppbörd och ting. Tidsavsnittet för undersökningen är främst 1600- och 1700-tal en.
Om de kyrkliga förhållandena under det tidiga 1600-talet skriver Bergling: "De gällande bestämmelserna om kyrkobesök vid
alla eller vissa söndagar visade sig omöjliga att upprätthålla
i 1 appmarkerna. För detta lade lapparnas nomadiserande tillvaro ett allvarligt hinder" (a.a. s.126). Först i och med nybyggesverksamheten under 1700-talet utbildades ett mer etablerat
kyrkhelgsfirande.
I den omfattande avdelningen om sambandet mellan kyrkhelger
och marknadsterminer analyseras bl.a. vintermarknaden i Lappmarken såsom en stor kyrkhel g . "Därmed avses dock ej, att
marknaden -och med den även tinget och uppbörden- skulle ha
förlagts till en kyrklig kalendarisk helg. Så har icke varit
fallet. Marknadstillfällena har i stället i stort sett styrts
av de terminer, som domhavande varje år utsatt för tingen, och
som sedan kronobefal 1ningsman och borgerskap fått rätta sig
efter. Vintermarknaden är däremot kyrkhelg i den meningen, att
vid detta marknadstillfälle integrerades världslig verksamhet
- såsom ting, uppbörd, handel och marknad - med kyrklig aktivitet - såsom kateksförhör, bönestunder, visitationer och unundervisning
... Vintermarknaden kan därför på goda grunder
anses såsom det viktigaste tillfället för kyrkan att möta sina
församl ingsbor .Vintermarknaden skulle därmed också kunna sägas
vara årets viktigaste kyrkhelg i lappmarken " Sa.a. s.311).

Begreppet "Birkarl" har varit föremål för intensiva diskussioner. Varifrån kom dessa inflytelserika män som utövade handel,
uppbörd och makt i Lappmarkerna. Tolkningsförsöken har varierat . Birkarl = Bergchara = herrar över bergen; Birkarl = män
från Birkala och Rengo socknar i Tavastland; Biärk är handel,
Biarköö eller handelsöö ... där handelsmännen bott; Biaerk =
köpstad med judicellt tillfogat område,ex. köpstaden Birka på
Björkö, handelsplats på Pirkkiö i Torneälvs mynning; Birkarl =
ty.Bier = '"öl'- handelsmän, m.fl. förslag och tolkningsmodeller. Stecksén genom för en mycket kristisk analys av de olika
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tolkningarna och underlagen för dessa. Steckzén anför: "Enligt
min mening måste man vid prövningen av denna fråga välja en
helt ny utgångspunkt.Man måste söka sig tillbaka till det elementära skede, då birkarl sinstitutionen vid medeltidens mitt
kom till och efter hand konsoliderade sig.Man måste söka kartlägga de primitiva livsbetingelserna i den stora ödemarken
norr om Skel1 efteälvens dalgång, där det bodde ett naturfolk,
som stod kvar på en låg kulturnivå och levde av fiske och
jakt... Följaktligen måste man som utgångs punkt taga den primitiva fångstkulturen ... Om man alltså konsekvent anlägger
naturbundna synpunkter, torde man få fram en tämligen verklighetsbetonad, osminkad bild av den märkliga process, som under
tiden 1250 -1620 förvandlade Norrbotten från fångstmark till
kultursamhälle. I denna process spelade skinnhandeln en framskjuten roll" (a.a. s.128).
I avhandlingens andra avdelningen genomförs en översiktlig
historisk beskrivning av fångstkulturen, skinnhandeln, den
lapska bosättningen och Birkarlväsendets uppkomst och dess
avveckling.
Efter genomförd analys framstår det klart för Steckzén att:
"Namnformen biörkarl har i språkligt avseende ingenting att
skaffa med finska sockennamnet Birkala eller fornnordiskans
birk=handel eller frisiskans berekker eller norskans birkekarl. 'Biör' har samhörighet blott med ordet 'biur'. Namnformen biörkarl blir sålunda den sammanhållande länken i språkkedjan biurkarl-biörkarl-birkarl och framstår som ett slutgiltigt bevis för tesen att birkarl och bäverjägare ursprungligen
voro identiska begrepp ... När Biurkarlarna i Norrbotten efter
hand lämnade jägarstadiet och övergingo till att bli bofasta
bönder och syssla med köpenskap,utsuddades den ursprungliga
betydelsen i yrkesnamnet biurkarl , och dess avläggare birkarl
kom att beteckna en person tillhörande en privilegierad, förmögen köpmanklass, för vilken bäverjakten som näringsfång representerade ett förgånget skede" (a.a. s.178).

Hoppe, Gunnar Vägarna inom Norrbottens län
Arbetet utgör en studie över den trafikgeografiska utvecklingen från 1500-talet fram till 1900-talets mitt. Redogörelse
lämnas för trafiklederna inom länet från den tid de kan spåras
i de arkivaliska källorna.
Landshövdingeväsendet hade från 1600-talet enligt fastslagen
instruktion skyldighet att övervaka vägväsendet. Beslutsfattandet var centraliserat och kom först från år 1734 att automatiskt hänskjutas till landshövdingeämbetet som samma år
genom lag fick beslutanderätt i alla viktigare vägfrågor.
Länets befolkning, bebyggelse och näringsliv redovisas under
ett antal kapitel med olika tidsavsnitt, dels ges historiska
översikter och dels redovisas ett omfattande kartmaterial .
Av naturliga skäl var kommunikations!ederna vintertid av en
annan karaktär sommarlederna, som ofta var en kombination av
vattenled och röjd sommarväg. Därmed blir det också svårt att
rekonstruera vinter!edernas sträckning i detalj. Hoppe redovisar trafikens omfattning på olika årstider, reshastighet etc.
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Nordberg, Erik Pehr Högström och borgarskjutsen
Under det tidiga 1300-talet ökade konkurrensen bl.a. mellan
hälsingar och birkarlar.Hälsingar försökte tränga ut birkar1arna från deras urgamla rätt att handla med lapparna. Tel gestadgan år 1328, som avvisade hälsingarnas anspråk och lämnade
birkarlarna i okvald besittning av sina gamla rättigheter. Ett
område där tvister lätt uppstod var inom transportväsendet.
Erik Nordberg beskriver skjutsningens och väghållningens utveckling. De redovisade uppgifterna
berör främst Arjeplogsområdet .
I bergverksprivilegier utfärdade för nasafjäl1sgruvan år 1637
reglerades förhållandet till lapparna och de bofasta. Inget
tvång skulle få brukas utan "körs!or och förslor" skulle ske
efter"fri vilja och avhandling emot en billig penning" .Skjutsskyldigheterna reglerades så att mot skattefrihet och "eliest
årligen miöl" vore de skyldiga att skjutsa kronans folk och
alla som var utrustade med bergmästarens pass.
Transportväsendet och skjutsskyldigheterna var ofta anledning
till besvär inför tingen. Nordberg redovisar ett stort antal
av de klagomål, besvär och ålägganden som finns dokumenterade
i tingsprotokoll och särskilt den s.k. Borgareskjutsen, vilken
varit föremål för tvistighet, och där prosten Pehr Högström
också ingripit och lagt sig i de göromål som skulle handhas
av "KronoBetjent".

Dovring, Folke Ur storsocknarnas historia
I artikeln beskrivs grunddragen av sockenbildningen i det område som nu motsvaras av Luleå Stift. Sockenbildningen har i
allmänhet tagit starka intryck av karaktären av bebyggelsen i
området men också av den kyrkohistoriska situation som rått då
socknen bildats. För Luleå stifts del blev förhållandet ett
helt annat. Vidsträckta delar av området hade inte haft någon
fast bebyggelse överhuvudtaget förr än i mycket sen tid. Sockenbildningen kan därför sägas följa i kolonisationens men också missionens spår.

Norberg redovisar ärkebiskoparnas färder och ärenden till den
nordliga delen av stiftet. I och med Hernösands stifts bildande efter Laurentius Paulinus Bothus död år 1646 upphörde ärkebiskoparna att som stiftschefer företa resor i området.
När ärkebiskop Hemming Nilsson år 1346 företog sin resa i
sällskap med drotsen Nils Asbjörnsson och hälsingefogden Torsten Styrbjörnsson gällde det att få gränsen fastlagda mellan
ärkestiftet och Åbo sift. ärkebiskopen ville dra den vid Ule
älv men åbobiskopen, som också hette Hemming Nilsson, ville ha
den dragen vid Torne älv. Resan företags på sommaren med båt
och ärkebiskopen skall ha invigt kyrkogården i Torneå och förrättat dop. När ärkebiskop Petrus Kenicius år 1616 företog en
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visitationsresa var det aktuellt att återförena Lappmarkernas
nyligen bildade egna -församlingar till ursprungspastoraten vid
kusten.

Nordlander, Johan Johan Graan
Landshövding Johan Sraan härstammade -från -från byn Bran i Ume
Lappmark. Fadern Gerhardus Jonae var till -födelsen lapp. Johan
Graan var landshövding i Västerbotten under tiden 1653-1679.
Johan Nordlander efterlämnade vid sin död år 1934
bl .a. ett
manuskript till en biografi över Johan Graan. Manuskriptet
torde ha tillkommit omkring år 1920. Nordlander hade reagerat
över att Graans namn hade sjunkit i glömska inom det egna
länet. Med den omfattande levnadsteckningen av Västerbottens
läns landshövding belyses också förhållandena i länet. Arkivmaterialet, skrivelser till och från rikets ledning m.m., används för att belysa: "...att landshövding Braan var allmogen
välbevågen ... på allt sätt ville han skydda denna för orättvisor och olagligheter. Särskilt ville han, som vi skola se,
ej veta av något förtryck från prästernas sida. Detsamma gäller även krigsfolket, som ofta, i synnerhet vid durchmarscher,
for ganska illa fram med bönderna, t.ex. med avseende på deras
hästar. Huru angelägen Braan var att tillgodoses å ena sidan
rikets behov men å den andra även allmogens bästa,framgår ..."
(a.a. s.17). Braans stridbarhet och värnande om sitt län och
dess allmoge, försatte honom i onåd hos konungen. Landshövding
Johan Graan avsattes enligt kungligt brev den 15 juni 1678.

de Maupertuis, Pierre Louis Moreau Jordens figur
Den franska gradmätningsexpeditionen till Tornedalen åren
1736-37 var föranledd av de vetenskapliga striderna mellan
Newtonianer och Cartesianer. Cartesius teori utgick från att
jorden närmast var äggformig och något spetsig vid polerna.
Enligt Newtons teori skulle jorden inte ha
en ren klotform
utan vara tillplattad vid polerna och uppsvälld vid ekvatorn.
För att kunna göra riktiga avståndsberäkningar över längre
avstånd med utgångspunkt från kartmaterial et måste jordens
form vara känd. Om Newtons teorier var riktiga skulle en meridiangrad närmare polerna vara längre än närmare ekvatorn. De
Maupertuis försvarade Newtons teorier. Den franske kungen Ludvig XV beslöt medverka till att frågan om jordens figur en
gång för alla skulle 1 ösas genom att en expedition utsändes
till trakten av ekvatorn , Peru, för att så noga som möjligt
mäta längden av den meridianbåge som motsvarade en grad. En
liknande expedition med samma uppgift sändes till trakten av
polcirkeln, för att man skulle kunna anställa jämförelser. Som
lämplig plats för anställandet av de omfattande triangel mätningarna valdes området norr om Torneå upp utefter Torneälven.
Rapporten från gradmätningsexpeditionen lades fram
inför
Kungl. Franska Vetenskapsakademien. Rapporten publicerades år
1738 och översattes samma år till svenska av Anders Hellant.
Den unge länskanslisten i Torneå Anders Hellant hade tjänat
som en av tolkarna under expeditionens arbete i Tornedalen.
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Tobé, Erik Fransysk visit i Tornedalen 1736-1737
Vid gradmätningsexpeditionen deltog också prof .Anders Celsius.
I Celciussamlingen vid Uppsala Universitetsbibliotek
ingår
Celsius orginalanteckningar från fältarbetet. Dessa anteckningar har genomgåtts och redovisas av Tobé.
Tobé genomför en utförlig beskrivning av expeditionens vetenskapliga uppgift och dess genomförande. De lokala förutsättningarna för gradmätningen redovisas. Redovisningen utgör till
den delen en 1okalhistorisk beskrivning av Tornedalen.
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5.3.6. B_E_R_G_V_E_R_K_E_N_ t
Fjellströpm, Nathanael Om bergshanteringen i Lappland
Lyckseleprosten Pehr Fjellströms son Nathanael f.1739 promoverades efter disputation på denna avhandling till fil.mag. år
1770. I april 1775 utnämndes han till komminister och skolmästare i Jokkmokk. Avhandlingen återfinns i "Norrbotten 1945" i
en översättning -från latinet av Arvid B:son Elg.
I beskrivningen anför Fjellström: "Ty såsom varande skogsland,
torde Lappland på grund av den grusiga och sandiga jordmånen
icke vara lämpat -för jordbruk ... snarare är det djurvärlden i
Lappland, som erbjudit den mest påtagliga nyttan ... De flesta
sjöar, älvar och floder, av vilka Lappland vattnas, överflöda
visserligen av en stor rikedom på olika slags fisk ... Av den
jämförelse, som här anställts, mellan naturens tre riken, si utes alltså lätt, att i Lappland mineralriket bör hemföra segern
över de övriga och att naturen med hänsyn till beskaffenhet
och läge har velat, att största delen av invånarna skall hämta
sin näring ur de vilda bergens inre och ur de hårda klipporna.
Men detta må icke tolkas så, att jag skulle vilja undandraga
naturens övriga riken någon omsorg och möda, utan snarare är
jag av den meningen, att såväl växt- som djurvärlden med
säkerhet skola nå större blomstring genom bergshanteringen"
(a.a. s .39f) .
Fjellström redovisar den tidigare och den då i gång varande
bergshantering och talar för återupptagande av driften vid
nedlagda gruvor. Framställningen avslutas med följande ord:
"... utan järn skulle skogarna giva oss föga avkastning och
blott skydda mot de vinande stormarna, och vi skulle gå miste
om en vinst på många tusen Thaler. Guld, silver och koppar
göra i det alldagliga livet så stor nytta, att intet är förmer. Med dem erövras de starkaste murar och bringas riken att
vackla, och människorna själva kunna icke undgå att hålla
hjärta och sinne fala därför,ty, såsom ordspråket säger, för
pengar är allt till salu" (a.a. s.51).

Ahlström, Gunnar De mörka bergen
Ahlströms krönika om de lappländska malmfälten utgör en bergshistorisk översikt. Skildringen inleds med Olaus Magnus och
det tidiga 1500-talet. På Carta Marina hade Olaus Magnus ritat
in plats för guldgruvor "minera auri". På den europeiska kontinent hade utbasunerats om de enorma mineral rikedomarna i de
lappländska bergen. Bergverksepoken inleddes med silverfyndigheten som påträffats i Nasafjäll år 1634.
Optimismen var stor "... det fattiga Sverige hade fått ett
Peru uppe i ödemarken.Enligt tidens sed försågs exploateringsivern med kristliga bevekelsegrunder. Skaparen hade väl vist
placerat dessa rikedomar just här för att påskynda döpandet av
landsdelens i hedendom försmäktande invånare. Förvärvsbegäret
var hans upphöjda list. Så utlade Axel Oxenstierna texten i
riksrådet 1637; 'Eftersom vi icke kunna komma därtill per pietatem, drager Sud oss därtill och öppnar oss dörren och visar
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oss vägen genom ett nytt silverbruk, så att
däri per vitium avaritiae'..."(a.a. s.9).

vi

sedan

komma

Litteraturhistorikern Ahlström redovisar ett omfattande källmaterials faktiska bakgrund till bergverkens utveckling från
dess tidiga start och in i 1900-talet. Det historiska längdsnittet insatt i det sociala och politiska sammanhanget utgör
en nära nog fullständig beskrivning av bergverkens betydelse
för de lappländska malmfälten.

Awebro, Kenneth Luleå silververk
Bruksdriften vid silververket i Nasafjäll i Pite Lappmark hade
nedlagts i augusti månad år 1659. Det var borgarskapet i Piteå
och andra intressenter som hade svarat för driften.Samma månad
förstördes gruvanläggningarna och bebyggelsen vid Silbojokks
hytta av norrmännen under ledning av den norske amtmannen Preben von Ahmen. Under de dryga tjugo åren av drift vid
Nasafjäll hade man utvunnit 858,9 kg silver och 133,6 ton bly. Den
sista tiden av driften hade malmtillgången hade varit liten
och något återuppbyggande av silververket kom inte tillstånd.
I stället inleddes försöken att starta andra mer lönande bergverk .
Nya silverfyndigheter hade upptäckts i Lule Lappmark. Platsen
var Kedkevare,Silbakvare eller Stenberget ca 5 mil nordväst om
Kvikkjokk . Ar 1660 besöktes fyndigheten av en kommission utsänd av Bergskollegium enligt dess beslut 17 jan.1660.
Awebro redovisar Luleå silververks utveckling och historia under epokerna med skilda bergmästare och olika huvudmän.Silververket lades öde år 1702.Då hade man under de 40-år som verket
varit i drift utvunnit ca 532 kg silver och ca 107.500 kg bly.
I tre särskilda kapitel redovisas de effekter verksamheten vid
silververket fick för samerna och de kyrkliga förhållandena
samt för kommunikationer, transporter och kolonisation.

Wennerström, Henrik De gamla Kengisverken
Ar 1644 hade ett antal borgare i Torneå erhållit nådig resolution att uppta järnmalmstrecken i Junosuando. Två år senare
återsänder torneborgarna denna mutsedel med "flitig begäran
att blifva från samma bruk förskonte". Svårigheterna hade blivit för stora. Landshövding Crusebjörn medverkade till att
Arendt Grape i oktober 1646 fick rättigheten "att det nya
malmstrecket angripa" samt "att bygga och uppsätta masugn och
andra nödiga verken till jernbrukets behof , uti den ström, der
han mäst vid jernstrecket och nya gruvan hafver begynt att
bygga, eller om där icke så lägenhet kan vara för den starka
vinterns infallande skull, då att söka sig annorstädes lägenhet därtill, helst uti nedre Torneå strömmen"(a.a.s.l6f) .
Ar 1647 byggdes en masugn "efter fransöskt mönster" fcr att
förse Kengis stångjärnsverk med tackjärn. Bröderna Abraham och
Jakob Momma, adlade under namnet Reenstierna, inträdde i kom-
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paniskap med Arendt Grape år 1652. Kopparfyndigheten i Svappavara som hade upptäckts av lappen 01 of Tolck skulle utvinnas.
Wennerström skildrar Kengisverkens tidigaste historia.

Lindmark, Albin Torneå Lappmarks kopparbruk anno 1655-1780
Med ett omfattande faktamaterials hjälp åskådliggör Lindmark
Svappavara kopparbruks drygt hundraåriga historia. Den första
kopparmalmen lämnade Svappavara år 1657. Det hade tagit tid
att genomföra väganläggningar och flodupprensningar. Under
brytningstiden i Svappavara hade totalt ca 1045 ton utförts.
Lindmark utför i sin skrift korta levnadsteckningar
av dem som utförde sin gärning vid bruket.

av

några

Mycket av det rikhaltiga excerptmaterialet, mantal siängder,
dontboksanteckningar, bergstingsprotokol 1 , mönstringsrul 1 or m.m
redovisas dels i tolkad renskrift och dels i avfotograferat
skick .

Boström, H.J: Om plåtmyntningen i Torne lappmark
Detta föredrag hölls vid Numismatiska
Brennerfest den 16 januari 1917.

föreningens

i

Finland

Den 20 november 1674 hade bröderna Abraham och Jakob Reenstierna genom Kung!.brev erhållit tillåtelse att "utsmida myntplåtar samt att därpå slå
Kongl.Maj:ts stämpel". Kopparmalmen från Svappavara förädlades i Kengis och bl ev,under Kammai—
kollegiets utsedda kronoombuds insyn, slagna till plåtar om 1
och 2 dalers värde. Av 1675 års Kengisplåtar finns enligt
Boström en av varderar valör bevarade i universitets myntkabinett i Helsingsfors. Plåtarna hade bröderna Reenstiernas monogram, de sammanflätade initial erna,anbringade i värdestämpeln .
Under tiden 1675 -1689 stämplades plåtar till ett sammanlagt
värde av 34.982 dal er silvermynt.
Föredraget ges en sammanfattande historik
Torne Lappmark .

över

bergverket

i

Awebro, Kenneth Kyrklig verksamhet i Silbojokk
AwebrOjKennethjKringAlkavarelappkapell
Vid bergverken i Lappmarken stationerades gruvpredikanter för
att ansvara för själavård och undervisning. Silbojokks och
Nasafjälls kyrkor förstördes vid den norska räden år 1659.
Kapellet i Alkavare kom att byggas först sedan driften vid
Lule Silververk lagts ned, men är beroende av dess historia. I
de två skrifterna tecknar Awebro bergverkens historia och den
kyrkliga verksamheten som därmed kom tillstånd i Lappmarken.
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5.3.7. JJLÖ_IJLI_§_l_l_a

E_5_å_i_Q_Bi

Enligt de allra äldsta skriftliga källorna, från 1500-talets
mitt och dess senare del, är det tydligt att lapparna med sedvanans rätt brukade särskilda områden år från år. Lapparna i
de nordliga byarna var i sin tur indelade i säskilda byar. För
rätten att idka fiske i vissa av träsken erlades skatt.
De första förberedelserna till upprättande av jordebok över
Lappland gjordes under Landshövding Johan Braans tid. Vid
årsskiftet 1669-1670 anställdes undersökning av förhållandena
i Ume Lappmark. Landshövdingen påbjöd den 15 januari 1670, att
liknande rannsakningar skulle ske i de övriga Lappmarkerna.
Jordeboken upprättades för Lappmarkerna och fastställdes av
Kammarkollegium den 7 maj 1698. Holmbäck skriver: "Det utmärkande draget för jordfördelningen är det förhål 1 ande,som tidigare blott skymtat fram i handlingarna, nämligen att av de områden, vilka de särskilda byarna besutto, enskilda lappar brukade särskilda delar med ensamrätt. Denna fördelning av områden har genomförts med så stor konsekvens, att det i själva
verket blott är ett fåtal trakter, där icke åtminstone spår
av fördelning av områden mellan särskilda lappar kan skönjas"
(a.a. s.15).
En utförlig historik redovisas för rättsutvecklingen beträffande 1appskattelanden. Ur Kammarkollegiums protokoll den 21
februari 1691, citerar Holmbäck följande :"... Kongl . kollegium höllt före, att dessa lappar, fast än de betala en viss
skatt, vilken är allena personell, så är dock marken krono,
häl st intet visas kan på vad sätt de en sådan skatterätt ackvirerat /orig.: rekvirerat/. Hr. landshövdingen förmente, att
om det just ej kan kallas skatte,på sätt som andre krono skatte, så ha dock lapparne från urminnes tider och långt förr än
de gåvo sig under Sveriges protektion,haft sin avskilte mark
och ägor, varav de i alla tider varit proprietarii, och skulle
därför denne mark fast mera böra vara frälse, och lämnade hr
landshövdingen att häröver undersöka ..." (a.a. s.48). Fortsatt skildras kronans ökade hävdande av äganderätten. Detta
skedde på bekostnad av äganderätten för lapparna. Förhållandena i Norrbottens län blev tydliga av Konungens befäl 1ningshavandes resolutioner, Holmbäck skriver "På 1840talet har länsstyrelsen övergått till för lapparna vida mindre fördelaktiga
grundsatser: då gavs besittningsrätt till 1 anden blott tillsvidare och med skyldighet för lapp att avstå landet, därest
hemmensregleringen i lappmarken sådant skulle påfordra eller
landet nyttigare kunna för kronan användas än skett genom att
landet upplåtits till lappen" (a.a. s.55).

Fristedt, Erik Torneå Domsaga 1270 - 1970
Den tidigare bitr.domaren och Häradshövdingen Erik Fristedt,
som i nära tjugo år varit verksam i Tornedalen, ger med hjälp
av uppgifter från bl .a. de gamla domböckerna och saköresläng-
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derna en utförlig historik för hur rättsväsendet
och fungerat i Torne Lappmarks området.

utvecklats

I ett särskilt kapitel redovisas lapparna och deras jurisdiktion. Fristedt citerar Jakob Fellman, och anför :"... den
auktoritet, som lapparne än tillerkänna sina byating, af Lapparne sjelfve inrättade fredsdomstol ar,där Bylänsmannen /Lapplänsmannen/ är ordförande. Sådana hafva hos dem varit i verksamhet ej allenast före och i början af deras christna period,
utan äfven efter det de fått laga öfverhet och häradsting: och
sådana äro än i bruk i Enare och i den ryska Lappmarken
...
som av kapoitlet om den judiciella indelningen framgår ,kom
samerna med hemvist i Kemi ,Enontekis och Torne lappmarker
redan under 1500-talet under verklig jurisdiktion med en justituaris som ordförande, lien från äldre tider finns få saköreslängder eller domböcker bevarade beroende till en stor del
därpå att rättsskipningen helt enkelt under 10-tals år låg
helt nere, då lapparna fick slita sina tvister inför sina egna
domstolar de s.k. kota-keräjät ..."(a.a. s.73ff).

Wiklund, K.B: Några bilder från det gamla Lappland
Skatten hade blivit liten under lappfogden Reinhold Stegers
ämbetsresa genom Torne lappmark år 1615. Stegers reskamrater
Canutus Martini Karelius,kyrkoherde i Nedei—Torneå, och Olof
Jakobsson i Hertsön utanför Luleå intygade och förklarade
skattens litenhet i en skrivelse som finns bilagd räkenskaperna för Kemi och Torne Lappmarker. Wiklund publicerar skrivelsen med några korta kommentarer. Skrivelsen är utformad som
en resebeskrivning och ett referat från besöken på tings- och
marknadsplatserna och de vedervärdigheter som mötte fogden och
hans säl1skap.

Malmström, Erik Lappar och bönder
I denna lilla informationsskrift från sent 1940-tal beskrivs
lapparnas och böndernas skyldigheter och rättigheter. Skriften
är utgiven av Same Ätnam,Säl1 skåpet för lapska odlingens framtid. Vid förklaringen av de faktiska förhållanden redovisar
Malmström den historiska och rättsliga bakgrunden.
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Wiklund, K.B: Den svenska nomadlapparnas flyttningar
I 1720 års -fredstraktat fattades beslut om att gränsdragning
skulle verkställas på nordkalotten. Oenighet gällde om hur
bl.a. de två nordligaste Lappmarkernas gränser till norsktdanskt område skulle dras. Den danska hållningen var att Sverige-Finland på inga villkor skulle släppas ned till havet.
Sverige hävdade att Danmark i 1613 års traktat skulle ha avstått från området mellan Tysfjord och Varanger och att Sverige skulle ha tillgång till en bred kustremsa vid Ishavet.
Den tidigare bestämmelsen om att Kölen, eller rättare sagt,
vattendelaren, skulle utgöra gräns mellan rikena, kunde inte
tillämpas i det ingemansland som hade uppstått. Det fanns helt
enkelt ingen naturlig vattendel are i området.Den svenska hållningen hade tidigt varit att det område, som nyttjades av
svensk-finska undersåtar, vilka erlade skatt till svenska kronan,och därigenom administrerades av den svenska kronan,skul1e
betraktas som svenskt. Det näringsområde, som de svensk-finska
lapparna använde för sin renskötseln, skulle bestämma gränslinjens dragning. Med den hållningen skulle endast öarna utanför kusten kunna betraktas som danskt-norskt område. Hela
kustremsan skulle vara svenskt territorium.
I 1734 års svensk-danska alliansfördrag upprepades kravet på
gränsens fastläggning. Resultatet blev att en gränskommision
til 1 sattes .Arbetet med gränsläggningen kom att pågå hela 1740talet. Detta arbete förlöpte utan större svårigheter upp mot
nuvarande Treriksröset.Man följde helt enkelt Köl en.När gränsdragningen skulle fortsätta år 1747 blev oenigheten så stor
att man kom att arbeta med helt skilda pretentionslinjer.
Enligt den svenska tolkningen av 1596 års urkund skulle den
svenska gränsen mot Ryssland gå ut till havet. En ca tre mil
bred kustremsa vid Ishavet skulle vara svensk. Den svenska
regeringens inställning var vacklande och de danska kraven kom
i stort sett att tillgodoses i 1751 års gränstraktat.Riksgränsen fastlades utan att Torne och Kemi Lappmarker fick någon
kustremsa.
K.B. Wiklund har sitt arbete om fjällapparnas flyttningar,
till kustlandet redovisat bl .a. den omfattande dokumentationen
om lapparnas flyttningar som finns i examinationsprotokollen
från gränsregieringen.Under åren 1742-1745 företogs en ingående undersökning av förhållandena vid den norska kusten.
Den
norske majoren Peter Schnitzler genomförde härvid omfattande
examinationer och kartlade, in i minsta detalj, de olika lapphushållens storlek, reninnehav, flyttningstider, använt betesområde och behov av binäringar i form av fiske etc.
I framställningen redovisas den historiska bakgrunden till
fjällapparnas flyttningar från forntiden in till 1900-talet.
Redogörelser för de svenska lapparnas flyttningar under 1700talet återfinns i landssekreterare L . Qvists och vice häradsdingen A . Hel!ants "Berättelse om Tårneå Lappmarcker,1754" och
"Berättelsr om Wästerbotns Södra Lappmarker,1756".
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Grym, Emil Från Tornedalen till Nordnorge
Under århundradens lopp har stundtals människorna sökt sig upp
och ned till det norska kustlandskapet. Orsakerna har inte
alltid varit de samma. Stundtals har vandringarna föranletts av
ett nödvändigt handelsutbyte och stundtals har hungern tvingat
folket till det skafferi som de fiskrika fjordrarna utgjorde.
Under det tidiga 1700-talet flydde man i rädsla för ryssens
härjningar. Någon gång föranleddes flyttningen av att man hade
kungens uppdrag att indriva skatt. Oftast har man uppfattat
kustområdet som en del av det egna landet och där det för
tillfället varit lättast att få sin dagliga bärgning.
Tornedal ingen Emil Grym redovisar sin hembygds historia under
gångna sekler. Om folkets förväntningar skriver han:"Man hade
hört omtalas, att i denna ogästvänliga trakt sjuder havet av
fisk, som bara ökar i antal och växer i storlek. Där sades
feta sjöfåglar trängas på de oräkneliga strandklipporna och
fjällsluttningarna vimla av djur med de finaste pälsverk. Det
berättades också, att man där kunde gräva sig fram till rikedomar i jordens inre. Detta var ett land som passade för den
företagsne och stolte tornedal ingen. I närmare två århundraden
blev Finnmarken ett efterlängtat mål för mången tornedal ing.
Man visste att ju längre norrut man kom, desto kargare och
ödsligare blev landet för att längst i norr helt övergå i kalfjäll. Men man visste också att landet så småningom började
luta mot norr och att detta betydde slutet på ödemarks- och
ökenvandringen. Från Egypten kom ju Israels folk efter ökenvandringen till den lummiga Jordandalen, och efter vandringen
över fjällvidden kom tornedalingarna till frodiga strandängar
vid Norra ishavets strand" (a.a. s. llf).
Grym undersöker och beskriver utvandringen till Norge inom de
olika finsktalande 1appmarksförsamlingarna. Främst undersöks
den utflyttning som skedde efter de svåra missväxtåren och
kolerans härjningar under det tidiga 1800-tal et.Utvandraringen
redovisas med församlingsvisa uppställningar av kyrkoböckernas
personuppgifter för ut- och inflyttning.
I kapitlet "Kylfingår,kväner och birkarlar,forna tiders norgefarare" diskuterar Grym bl .a. orsakssammanhangen för begreppen
"finnar" och "kväner".

Björklund, Ivar Fjordfolket i Kvaenangen
I ett omfattande arbete beskrivs hur fjordfolket genom århundraden har försökt att försvara och bevara sina ekonomiska och
kulturella intressen. I tillägg till bokens titel anges den
innebörd och den förändring denna utvecklingen medfört; "Fra
samisk samfunn til norsk utkant".Tidsperioden anges till åren
1550-1980.
Kvaenangen är det östligare av de två fjordområdena,Lyngen och
Kvaenangen, vilka ligger vid kusten rakt norr om nuvarande
Treriksröset.
De första bofasta kvänerna enligt de skriftliga källorna åtei—
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•finns i: ",,, en anförsel fra en skyldsetting i året 1721:
'En rydning Schaarpen kal det, og udi Qvaenangen fiord i Scherföe Tingsted beliggende, som af finner -först har veret optaget
og rödet, men nu -for nogen tiid siden ... -förste Rödder er
bortdödt og Nu i Nogle aar og til denne tiid igien optaget og
beboet a-f 2-de qvaener, neml ig Lasse Erichsen og Olle Oisen.'
... Slik begreppet 'qvaen' er brukt i kildene, ser det ut til
å ha om-fattet finskspråklige inn-flyttere fra Nord-Sverige og
Nord-Finland, först og fremst Tornedalen", (a.a. s.79f).

Djupedal, Wolf-Michael Aspekter ved en undersökelse
Undersökningsområdet är Mavas sameby som ligger på båda sidorna av gränsen mellan Sverige och Norge. Samebyn sträcker sig
över delar av kommunerna Arjeplog i Norrbottens län och Fauske och Saltdal i Nordland fylke. Undersökningen omfattar
tiden 1739-1826.
Undersökningen genomförs i två huvuddel ar.I den första delen
beskrivs bl .a. de geografiska,ekonomiska,kul turel1 a och ekologiska förhål1andena i Mavas. "Ved hjelp av denne beskrivelse
og ved hjelp av sosialantropologiske teorier blir det klarlagt
hvem som bodde i Mavas fra og med tidlig middelalder till
tidsrommet 1739-1826", (a.a. s.6). I den andra delen utförs en
social och demografisk analys av "Mavassamfunnet",Befolkningsförändringarna inom församlingarna kartläggs och analyseras.
Flyttningsrörelserna under olika tidpunkter har haft varierande orsaker. T.ex. har de klimatiska förhållandena åren 1785
och 1812 och vargplågan åren 1800-1802 varit orsak till ututflyttning och höga dödstal. Aren 1785 och 1812 var snöförhållandena besvärande för renskötseln och decimerade renhjordarna. Vid den demografiska anlysen ser man detta först åren
efter nödåren. Först har man troligen försökt klara sitt uppehälle med det mindre reninnehavet.När detta icke varit möjligt
har utflyttningen blivit nödvändig.
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Wahlberg, Erik Finska ortnamn i Sverige
Nordkalotten har genom sitt läge blivit en mötesplats för fleras olika folkstammar. Uraliska och indoeuropeiska språk har
under olika tider dominerat. Lapparna representerar det äldsta
skiktet. Norrmännen spred sig längs Atlantkusten. Längs
Vita
havets kuster och de inre vattenvägarna i östra Finland spred
sig karelarna norrut. Västfinska folkgrupper, tavster, spred
sig norrut längs västra Finlands vattenvägar och Bottenhavets
kuster. Under 1300-talet började den svenskspråkiga kolonisationen av Norrbottens kustland.
Spåren efter dessa många olika språk kommer till synes i bruket av person- och ortnamn. Wahlberg förklarar:"Det är vanligt
att nyinflyttade eller senare invandrade stammar övertaga en
hel mängd praktiska kulturelement av urinvånarna. Även ett
fåtaligt erövrarfolks språk kan under tidernas lopp segra över
urinvånarnas språk, dock icke på grund av någon speciell överlägsenhet hos språket självt i förhållande till övriga språk.
Bet segrande språket kan få funktionen av ett slags 'internationellt' språk inom ett område, som är splittrat i sinsemellan starkt avvikande dialekter eller språkformer.Även om erövrarfolkets språksystem kan segra inom ett visst geografiskt
område, kunna dock de ursprungliga infödingarnas terminologi
och begrepp för landets geografi, natur, klimat, växt- och
djurvärld samt för de av natur och klimat speciellt betingade
näringsförhållandena, klädedräkt, bostadsvanar, transportmedel , religiösa förestäl1ningar o.s.v. leva kvar i erövrarfolkets språk som substratord eller substratbegrepp,d.v,s. ordet
kan i sitt ljudskick höra till errövrarfolkets språk men dess
begreppsmässiga innehåll kan emanera från urinvånarnas. Emellanåt kan det var synnerligen svårt att draga en gräns mellan
arvord och substratord särskilt om ett folk har i sig assimilerat en eller flera närbersläktade folkstammar" (a.a. s.9).
Frågan om vilket språk som är äldst och representerar urinvånarna besvarar Wahlberg med att uppställa följande postulat:
"Ett folk, som inom ett geografiskt område utövar ett mera
ursprungligt näringsfång såsom jakt och fiske, bör inom samma
område vara äldre än ett folk, som bedriver ett mera sekundärt
näringsfång som t.ex. jordbruk" (a.a. s.12).
Käl1 material et har bestått av alla kända personförteckningar
från och med år 1539 till och med år 1642. Samtliga roteringslängder mellan åren 1621-1648, de äldsta generalmönsterrul1orna samt domböckerna för Tornedalen fram till år 1717.
Ett särskilt kapitel ägnas"Fogdarna och deras medhjälpare samt
skrivarnas ortografi".
Efter genomförd redovisning av de
språkvetenskapliga förutsättningarna m.m., redovisas och anlyseras det befintliga pei—
son- och ortnamnbeståndet.
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Tenerz, Hugo Namnen i Tornedalen
Undersökningsmaterialet har om-fattat namnuppgifter -för 16.435
personer. Källmaterialet omfattar tidsperioden åren 1539-1820.
Tenerz redovisar det svenska och finska namnsk icket. Släktnamnens samband med Finland är uppenbar särskilt vad gäller 1500tal s namnen, "...släktnamnsbeståndet i Tornedalen ger en fingervisning om, vad det var för folk, som bosatte sig i denna
landsända. De historiska källorna rörande tiden för kvänernas
uppträdande här är fattiga, även om de som finns enligt sakkunniga forskares åsikter vittnar om att detta folket härstammar från Österbotten eller Kvänland (Kainuu)",(a .a. s.50).
Ett särskilt avsnitt behandlar
sonnamnens förekomst
under
1500-och 1600-tal en .Sonnamnregistret anges som "fattigt" under
dessa sekel. 1.295 sonnamn, 86 1 av sonnamnbeståndet, fördelar
sig över 15 olika sonamn. Av dessa är de vanligast förekommande: Nilsson, Hindersson, Jonsson, Larsson, Persson, Olsson,
Jönsson, Hansson och Henriksson.De återstående 14X av sonnamnbeståndet, 210 personer, fördelar sig på 50 sonnamn. Tenerz
skriver: "På 1600-talet synes sonnamnen fått en allmännare
spridning. Till de under 1500-talet angivna finska släktnamnen
tillfogas sonnamnet t.ex. Hansson Teppo, Jonsson Hämeläinen,
Hansson Oravainen m.fl . De svenska namnen synas ej ha undergått denna komplettering. 1 en del fall har man börjat t.o.m,
utelämna det ursprungliga finska släktnamnet och tillfogat det
endast inom parentes som en förklaring. En annan tendens till
försvenskning finner man i att sonnamn tillfogas faderns finska släktnamn såsom Caupisson (av Kauppi), Coureson (av Koure,
Kore,Kohre) , Vinickson (av Viinikka> o.s.v.", (a.a. s.66).
Släktnamnsbeståndet redovisas församlingsvis för vart och ett
av århundradena 1500,1600 och 1700. Byanamnen, med varierande
skrivningar, förtecknas även de församlingsvis.

Wiklund har undersökt och kartlagt ortnamnen området kring
Kiruna och Torne träsk .Såväl de finska som de lapska ortnamnen
har granskats. Frågeställning har bl .a. varit vilkendera av
namnen skall ha företräde - det lapska eller det finska? Det
officiella namnet på t.ex. ett kartblad, bör ju svara mot det
verkliga och ursprungliga bruket.
"En svårlöst fråga är den om den västra gränsen för de finska
ortnamnen, d.v.s. bestämmandet af det område, inom hvilket de
af den fastboende finska befolkningen gifna namnen böra för
allmänt bruk gifvas företräde framför de lapska namnen. Dessa
senare äro ju nästan alltid äldre och ha fördenskull ett historiskt berättigande framför de finska,som gifvits af de först
i sen tid ankomna nybyggarna. Ofta äro dessutom de finska namnen blott en öfversättning af de lapska eller också endast
nödtorftigt omstufvade efter den finska tungans fordringar ...
Det kan dock icke förnekas, att de finska namnformerna inom
det af finnar bebodda området fått en mycket stark häfd i den
allmänna användningen, icke blott på kartorna utan äfven i
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allehanda officiella dokument samt i svenskt tal, hvarföre det
numera icke gärna torde låta sig göra att utbyta dem mot de
lapska namnformerna inom de trakter, där finnar äro verkligt
fastboende. Man torde å andra sidan icke kunna finna någon
rimlig anledning att använda finska namnformer i stället för
lapska långt uppe i fjällen inom lapparnas särskilda råmärken,
dit finnar sällan komma och där deras rätt till att begagna
sig af land och vatten är mer än tvifvelaktig", (a.a. s.5).
Wiklund redovisar ortnamnen och härleder deras ursprung. Redovisning är uppställd i geografiska områden och i anslutning
till hur namnen förekommer på kartbladen.

Steen, Adolf Samene emner og oppslag 2.
I artikeln redovisas en del av de i bruk varande förnamnen.
Steen diskuterar övergången till att använda kristna namn i
stället för det gamla samiska namnskicket."I begynnelsen av
1600-tal let var det bare 20"i hedenske navn igjen i Kautokeino,
og mot slutten av samme århundre var det bare 102"(a.a. s.26).
Användningen av släktnamn anges vara ungt i det samiska samhället. Som anledning till detta har det hävdats, att man i
det samiska samhället skulle ha klarat sig med endast "personog farsnavn" och att de därför inte behövt skapa släktnamn.
Mot detta påstående anför Steen: "Dette er meget tvilsomt.
Noen av navnene har opprinnelig vaert ökenavn, og disse er så
utspekulert og treffende laget at ingen utenfor stående kunne
kl are det. Men også det fleste andre har samene utvilsom laget
sel v" (a.a. s.29) .
Steen anför ett antal exempel på person- och släktnamn och
dessas ursprung och användning. Likaså redovisas ett antal
"hedersnamn" och "öknamn" , och hur dessa kommit att bilda nya
siäktnamn.

Holm, Gösta Norrbottens bebyggelsehistoria i ortnamnsUppsatsen belyser hur man med språkgeografiska metoder kan
belysa när och hur Norrbotten fick en svensktalande befolkning, som sedan utan avbrott fortlevt till nutiden.
De senare decennierna har dialekt- och ortnamnsgeografin lämnat väsentliga bidrag till belysningen av Norrbottens bebyggelse historia. "Vi vet nu med säkerhet, att de förvikingatida
ortnamnstyperna med element -vin ,-hem,-inge inte är representerade norr om Ångemani and. Detsamma gäller ortnamn, som vittnar om hednisk kult (typen Torsåker, Frösön>..." (a.a. s.92) .
De historiska källorna talar för en svensk kolonisation av
Norrbotten på 1300-talet. Holm genomför en presentation och
analys av de förekommande svenska ortnamnselementen och säger
att:"Enligt min bestämda mening skall den norrbottniska språkgeografin tolkas som en bekräftelse på de historiska källarnas
uppgifter om en kolonisation i regi av stormän i rikets centrum",(a.a. s.103) .
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Marklund, Erik Övre Norrland i Litteraturen
Qvigstad, J Wiklund, K.B. Biblioograhice der Lappischen
Dessa två bibliografiska verk får betraktas
redskap vid varje Lappmarksstudium.

som

oundgängliga

Estlander, Ernst Biblioteket i ett österbottniskt
Jacob Estlander (1713-1785) var kyrkoherde i Lappfjärd socken
i den svensktal ande delen av Österbotten, över den omfattande
boksamlingen som tillhört magister Jacob E. finns det fullständiga förteckningar. Boksamlingen däremot är skingrad.
" Bokförrådet omfattar ett icke ringa antal äldre verk, i synnerhet ur 1600-talets teologiska litteratur, vartill ansluter
sig en mångfald arbeten, belysande det 18:de århundrandets
religiösa strömningar, förutom ekonomisk, historisk och pedagogisk 1 itteratur samt klassiker. Det ger en inblick i de intressen, vilka besjälade det lärda ståndet i en landsända, som
av ålder skänkt rika bidrag till fäderneslandets andliga liv
och från vilka många bland dess kultursläkter leda sitt ursprung. Ett offentliggörande av denna bokförteckning har därför
synts motiverat" , (a.a . s.115).
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5.4. L_A_P_P_M_A_R_K_S_K_y_L_T_U_R i

Tawe, Wilhelm Jukkasjärvi kyrka och bygd
Denna hembygdsbok utgavs år 1958. Konung Karl IX hade år 1603
förordnat att en kyrka skulle byggas i Enontekiö. Lapparna i
Tingvare och Siggevare byar begärde därvid att få ett kapell,
på bekvämare avstånd, där de kunde begrava sina döda. Karl IX
vill for denna begäran och utfärdade den 20 oktober 1606 en
instruktion att kyrka skulle byggas i Simojärvi . Enligt den
kungliga kommisariens skrivelse i juli månad 1607, var detta
kyrkobygge då påbörjat och avsikten var att arbetet skulle
slutföras sommaren 1607.
I hembygdsboken redovisas Jukkasjärvi kyrkas och bygds historia under 350 år. De fastboende familjerna i Jukkasjärvi kyrkby förtecknas i ett särskilt släktregister.

Ljung, August Karesuando - Enontekis
I årsboken "Norrbotten 1948" redovisar August Ljung några
anteckningar om Karesuando (Enontekis), den nordligaste socknen i Sverige. Denna nordliga del av landet fick tidigt fasta
inbyggare. Ljung skriver:"Ur bevarade handlingar inhämta vi,
att Jukkasjärvi och Enontekis fingo sina första nybyggare vid
mitten av 1600-talet. Före den tiden ägde visserligen bönderna
i nedre Tornedalen en del fiskevatten i Lappland,men de infunno sig här endast för att fiska. Dessa fiskträsk voro ständiga
tvistefrön mellan lappar och nybyggare ävensom lappar och nybyggare sinsemellan och figurera ofta i rättegångshandlingarna
under 1600- och 1700-tal en", (a.a. s.46).
Med hjälp av bl .a. gamla skattelängder redovisas namnen på de
skattskyldiga i socknen ända från mitten av 1500-talet. Senom
jämförelser mellan olika dokument försöker Ljung klarlägga när
de första nybyggena grundats och varifrån dessa nybyggare kommit. Mot det förenklade påståendet, att det varit finnar som
upptog de första nybyggena, anför Ljung; "De var finsktalande
och kalldes 'finnar' till skillnad från lappar.
även om de
skulle ha kommit från Finland, är det inte säkert, att de var
finnar ( = östbalter! . Personnamnen på båda sidor om Torneälven
var på den tiden i de allra flesta fal! svenska ... med 1 edning av ovanstående uppgifter kan man fastslå,att de två första invånarna i Kuttainen (=Tul1ingesuando) var från Juoksengi
i övertorneå inflyttade Peder Hindersson med hustru Agneta
Hindersdotter och från obekant ort (övertorneå?) inflyttade
Peder Ersson (Cuttainen)" (a.a. s.57f).

Mattson, Rubin Till kyrkhelgen i Jukkasjärvi
Artikeln är en skildring från sekelskiftet 1900. Mattson beskriver kyrkolivet vid den lilla församlingskyrkan och hur han
uppfattade de gudstjänster och förrättningar som då hölls.
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Johansson, Carl Fjällbygdens människor berättar
I ett antal små uppsatser redovisas minnesbilder -från de nordligaste delarna av Lappmarken. Läraren Carl Johansson, själv
-född och uppvuxen i Lappmarken, besökte området bl .a. i samband
med resor somrarna 1939-43. Johansson har fört anteckningar
vid dessa resor och de samtal han då hade med såväl samerna
som med den bofasta befolkningen.
Reseanteckningarna utgör
stoff för dessa skildringar av de dagliga levnadsvillkoren
under gången tid .
Av särskilt intresse
lappbyar och dessa
och redovisar Gunnar
till kartläggning av

är uppsatsen om Tingevare och Siggevare
gamla byars områden. Johansson diskuterar
Hoppes och K.B. Wiklunds olika förslag
byarna.

Be övriga artiklarna behandlar bl .a. Rounala gamla kapell, de
gamla marknadsplatserna, nåjder och medicinmän och vardags1ivets vilIkor.

Tolonen, Gustaf Svappavaara
Svappavaara bys fasta bebyggelse tillkom i samband med att
kopparhanteringen inleddes år 1654.1 ett antal artiklar skildrar fol kskol1äraren Gustaf Tolonen byns 300-åriga historia,
dess naturförhål1 anden och näringar. Hembygdsboken ger också
glimtar från kringliggande byars förhållanden och "gångna
tiders norra Lappland". I några kapitel redovisas hur levnadssätt , seder och bruk m.m. utbildats och kvarhållits. Boken är
illustrerad med en mängd förklarande teckningar och kartskisser. Svappavaara by ligger i den sydöstra delen av Jukkasjärvi
socken.

Hanno, Carl-Uno Vittangi
I ett femtiotal uppsatser redovisas Vittangi bygds andliga och
materiella historia och utveckling. Ben första fasta
bebyggelsen anges till år 1674. Henrich Michelsson Kijro
(Kyrö)
1632-1732, bördig från Pel lo var den förste fast boende enligt
de skriftliga käl1orna.Som bilaga till hembygdsboken redovisas
släkten Kyrös tidigare förgreningar i nedre Tornedalen. Antav1 an är upprättad av Erik Wahlberg. Vittangi kyrkby ligger i
Jukkasjärvi sockens östra del .

Niemi,

Sibylla

Det första nybygget,
är Olof Clement5sans
sen Neitiniva. Efter
hemmanet år 1646 med

Lainio - vår hembygd .

som de skriftliga källorna ger besked om,
på norra sidan av Lainio älv ovanför forde femton första frihetsåren skattlades
fem riksdaler.

Lainio by, som ligger i den nordöstra delen av Jukkasjärvi
socken, räknar därmed år 1631 som byns til 1 blivelseår. I sam-
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band med byns 350 års-firande sammanställdes denna minneskrift.
I ett antal uppsatser redovisar olika hembygdsforskare en
mångsidig bild av byns historia. Levnadsvillkoren för nybyggarna beskrivs bl .a. med hjälp av gamla syneprotokoll, som
upprättats för att registrering som krononybygge skulle kunna
ske.Några uppsatser redovisar hur jakt och fiske bedrivits som
nödvändiga komplement till nybyggets gårdsbruk och boskapsskötsel .

Grapenson, Jöran Anteckningar till Gellivare sockens
Sällivare socken firade sitt 200-års jubileum den 11 Nov.1942,
Srapenson redovisar socknens och församlingens historia. Särskilda kapitel ägnas bl.a. åt det kyrkliga livet, undervisningen och "Det sedliga och religiösa tillståndet" i församlingen. Sel 1ivare malmberg och bergshanteringens tidiga historia beskrivs.

Bergman, Kaj Nabrink, Margareta Skogslandets skatter
På länsstyrelsens uppdrag har antikvarie Kaj Bergman och fotograf Margareta Nabrink, Norrbottens Museum ufört en översiktlig
kulturhistorisk områdesanalys av Pajala kommun. Avsikten har
varit att avgränsa och kortfattat beskriva de miljöer och områden till vilka kulturminnesvården framdeles bör koncentrera
sina resurser. Uppdraget slutfördes under år 1983.
Inledningsvis ges en kortfattad historisk bakgrund.Utredningen
ger förslag och underlag för fjorton natur— och kulturstigar.
Bl.a. beskrivs järnets väg från brytningen vid Junosuando gruvor, via tackjärnproduktionen vid masugnen i Masugnsbyn, och
till stångjärnshammaren vid Kengis bruk.

Bäckman, L Kjellström, R (red) Kristoffer Sjulssons minnen
Folkskolläraren Olof Petter Petterssons (1859 - 1941) huvudsakliga forskarverksamhet bestod i ett idogt uppteckningsarbete. I och med att O.P.Pettersson flyttade till Tärna kom han i
kontakt med den sydsamiska kulturen. Det handskrivna originalmanuskriptet till "Kristoffer Sjulssons minnen" har publicerats genom Louise Bäckmans och Rolf Kjell ströms försorg. Det
samlade materialet redovisar Vapstensamernas liv under 1800talet. Som källa till uppteckningarna har O.P.Pettersson i
huvudsak haft samen Kristoffer Sjulssons berättelser.

Järventaus, Arvi Korset och trolltrumman
Ar 1673 blev Jukkasjärvi eget pastorat .Samtidigt inrättades en
komministertjänst vid kapellet i Enontekis. Prästen Olaus Mathiae Sirma var förste innehavare av denna tjänst. Herr Olof
eller Herr Vuolevi var av lapsk börd och upprätthöll tjänsten
under 43 år. Den finske prästen Arvi Järventaus
tjänsgjorde
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som komminister i Enontekiö vid början av 1900-talet. I romanform skildrar Järventaus sin föregångares arbete i den vidsträckta 1appmarksförsamlingen. Kappelanen Sirma var enligt de
skriftliga källorna både stridbar och brännvinstörstande.
Romanen inleds med de händelser som ledde till att Herra Vuolevi vid tinget fick böta 18 marker silvermynt. Sirma hade i
berusat tillstånd både slagit och okvädat länsmannen i Enontekiö, Maunu Martinsson.

Andersson, Hans Tuorpon - människor och land i norr
Tuorpon sameby ligger inom Jokkmokks kommun. Hans Andersson
anger som orsak till bokens tillkomst: "Samerna själva har
under senare år givit uttryck för en allt starkare nation!istisk medvetenhet och en skärpning i förhållande till majoritetsbefo!kningarna har utan tvekan börjat ta form. Kraven på
rätt till land och vatten och ett erkännande av nationell särart är de mest uttalade. Efter nära tjugofem år i Jokkmokk,
känner nu även jag ett starkt behov av att skriva om denna
folkgrupp. Utan tvekan är det något av det svåraste jag tagit
mig för. Skriver man om samer skriver man ovillkorligen också
om deras historia så vitt den är känd och om deras land. Jag
har försökt att göra de historiska avsnitten så levande som
möjligt. Ingen bör uppfatta mig som förespråkare för samerna de kan föra sin egen talan. Boken bör snarast ses som en solidaritetsförklaring. Denna solidaritet grundas på insikten att
majoritetsbefolkningen långsamt och obevekligt inom alla områden medvetet eller omedvetet tär på den samiska nationens
1ivsrum" (a.a. s.7).

Bucht, Henning Där svenskt och finskt mötas.
I ett antal artiklar skildras bygdelivet under 1800-talet i
nedre Tornedalen. Författaren ,själv tornedaling, har upptecknat dels sina egna upplevelser och dels sådant han låtit sig
berättas.

Nordström, August Luleåkultur
August Nordtsröm (1864-1950) var under större delen av sitt
verksamma liv lärare i Nederluleåområdet. Det främsta intresset för hans hembygdsforskning har koncentrerats till bondekulturen. Nordström anger att bokens ändamål är :"...att ge en
om också ofullständig bild av de gamla luleiternas liv i helg
och socken, i arbete och nöjen, hemma och ute, företrädesvis
inom ramen av närmast förflutna sekel eller så långt traditionen och mannaminne tillåtit mig att komma till baka"(a .a. s.3).
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EihFahlgren, Karl Hädare och kättare i Norrland
Fahlgren redovisar ett antal rättsfall, under tiden 1667-1687,
med åtal -för hädelse och kätteri, som ansetts -förtjäna döden,
vilket tycks varit vanligare i Norrland än i övriga Sverige.

Till -förståelsen av norrländsk

-folktro

an-förs -följande

satser.
De Vylder, Ludvig Sägner och övertro i Tornedalen
Dahlstedt, Tone Tro och föreställningar kring vitra
Arvidsson, Alf Traditioner kring bäran i övre Norrland

upp-
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Resa i Lappland 1799.
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Ahlström, B ,
1966
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Stockholm.

5.117

Ahnlund, N ,
1947

Högtidstal vid Härnösands Stifts
300-års jubileum den 14 sept.1947
(FÅF 1947,5.83-96). Örnsköldsvik,

s. 14

Ahnlund, 0 ,
1920

Prosten Nils Grubb. Kyrkoherde i
Umeå Pastorat 1713 - 1724.
(FBV 1920,s.64-75). Stockholm.

s. 15

Airas, K ,
1932

Kirkollista elämää ja hengellistä
liikeitä Tornionjokilaakson al aosilla 1675-1809. Finska Kyrkohistoriska Samfundets Handl . Del XXIX.
(FBV 1932,s.56-86). Uppsala.

s. 17

Andersson, H,
1978

Tuorpon - människor och land i norr,
Helsingborg.

s.132

Andersson, N,
1973

1878 års Katekes. Debatten om katekesens form och innehåll 1810-1878.
(BTP 27). Klippan .

s . 50

Andrén, C-B,
1957

Konfirmationen i Sverige under
medeltid och reformationstid.
(BTP 1) . Lund.

s . 50

Arel1, N ,
1977

Rennomadism i Torne Lappmark.
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s.102

Arel1, N,
1979

Kolonisationen i lappmarken.
Lund.

s.103

Arel1, N ,
1984
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s.104-

Aronson, E ,
1969

En runstav från
Vettasjärvi
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s. 71

Arvidsson, A ,
1983

Traditioner kring bäran i övre
Norrland.(FF Nr 3 ) . Stockholm.

s .133

Awebro, K ,
1983

Luleå Silververk. Ett norrländskt silververks historia.
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s.118
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Awebro, K ,
1986

Kyrklig verksamhet i Silbojokk.
(Studia Laplandica 5) .Stockholm.

s.119

Awebro, K (red.), Kring Alkavare lappkapell.
1988
(Studia Laplandica 9). Stockholm.

5.119

Bagge, A ,
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Stenåldern vid Torne träsk.
(Norrbotten 1937,5.89-106).Luleå.

s. 97

Beltzén, N ,
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Härnösandsstiftets tillkomsthistoria. Till 300-års minnet.
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s. 14

Bergling, R ,
1964

Kyrkstaden i övre Norrland.
(KSSH No 3 1964). Uppsala.

B/ergman/, E W,
1891

Anteckningar om Lappmarken, särskilt
hänseende till kristendomens införande därstädes. (HT 1891). Stockholm.
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Bergman, K Nabrink, M ,
1984

Skogslandets skatter. Kulturhistorisk
utredning för Pajala kommun, Norrbottens län.(Norrlämningar 1, Kulturhistorisk skriftserie för Norrbottens
museum) . Luleå.
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Ber!in , H ,
1951
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1983
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s . 25
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Herdaminne över släkten Laestadius.
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Predikans historia.
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1970

Oeconomiska anteckningar rörande norra delen a-f U1eåborgs län,under resor
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Facsimi1eutgåva.
(Tornedalica Nr 9 1970). Kalix.

s. 85
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