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Redaktörens rader
Forskningsarkivet i Umeå syftar till en nära samverkan mellan arkiven och
forskningen vid universitetet. Fördenskull utger Forskningsarkivet källskrifter i skriftserien URKUNDEN. Där publiceras valda akter och dokument
ur våra arkiv, som blivit aktuella i pågående forskning och utbildning vid
universitetet.
På motsvarande sätt presenteras vetenskapliga framställningar och
bearbetningar av det historiska källmaterialet i rapportserien SCRIPTUM.
Syftet med denna serie kan anges i följande huvudpunkter. Publikationsserien SCRIPTUM skall
1. utge forskningsmässiga kommentarer till utgåvor av källskrifter i
Forskningsarkivets källserie URKUNDEN,
2. publicera andra forskningsrapporter med anknytning till Forskningsarkivets verksamhet, som befinns vara angelägna för den vetenskapliga
metodutvecklingen o.ch debatten,
3. publicera framställningar av t ex lokalhistorisk karaktär av mer allmänt
intresse för Forskningsarkivets verksamhet och tör en bredare allmänhet.
Härmed önskar Forskningsarkivet inbjuda alla intresserade till läsning och
till att genom egna bidrag deltaga i utgivningen av skriftserien SCRIPTUM
för ett ökat meningsutbyte inom och mellan olika discipliner vid vårt och
andra lärosäten.

För Forskningsarkivet i Umeå
Egil Johansson

2

Förord

Ännu ett bidrag till den pågående forskningen kring "textordens vägar" i skilda kyrkotraditioner publiceras här med två
nya resultat från Sölve Änderzéns pågående undersökningar.
Arbetet har genomförts inom den starkt växande forskningsmiljön vid Forskningsarkivet i Umeå och vid den nyetablerade
Institutionen för religionsvetenskap vid Umeå universitet.
Den första artikeln anknyter till missions- och kolonisationsmotivet för den kyrkliga folkundervisningen i Lappmarken. Den
publiceras även på engelska i en internationell konferensrapport.
Den andra artikeln lägger grunden till en ny etapp i den nu
aktuella forskningen kring norrländskt kyrkoliv och pekar på
nya och uppseendeväckande resultat kring nöddopen och den
utbredda nöddopsseden i Torne lappmark. Den fortsatta forskningen inbjuder således till stora förväntningar om vidgade
kunskaper kring samhället och kyrkokulturen i Barentsregionen.

Egil Johansson
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VI HAVA I NORRLAND VÅRT INDIEN"
Sölve Anderzén, Umeå Universitet

1. INLEDANDE ÖVERSIKT OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

I Mellaneuropas lutherska kyrkoliv fanns under 1700-talet ett mer allmänt uppvaknande
missionsintresse. Det kristna Europas ansvar för "hednaländers kristnande och hedningars frälsning" betonades med större tyngd främst inom pietistiska kretsar. Guds nåd
tillbjuds ALLA FOLK och varje enskild individ hade rätt att höra evangelium. Detta
intresse vändes inte enbart mot "fjärran" länder och kontinenter, som Kina, Indien och
Afrika, utan också mot norra Skandinavien. Där hade kristnandet av den samiska befolkningen pågått under århundraden utan att nå något bestående resultat.
När de pietistiska strömningarna och det uppvaknande missionsintresset nådde Sverige
blev de inte enbart en "inomkyrklig utmaning" utan också en angelägenhet för det
"borgerliga samhället". Citatet i rubriken - "Vi hava i Norrland vårt Indien" - skall i första
hand förstås mot bakgrund av kolonisationsdebatten i den svenska riksdagen under 1600talet. Men citatets innebörd var lika aktuell när den svenska riksdagen år 1731 diskuterade inrättandet av det s.k. ostindiska handelskompaniet. Vid sidan av de ekonomiska
och politiska skälen för ett svenskt engagemang i Indien skulle ju evangelisk mission
kunna bedrivas. I detta sammanhang blev "citatet" ett debattinlägg som betonade att det
svenska missionsintresset främst borde vändas mot den eftersatta delen av den egna
nationen - den samiska befolkningen.
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Samerna befolkade de s.k. lappmarkerna (se karta, Bil 1) sedan urminnestid. Under
1700-talet livnärde de sig främst genom nomadiserande renskötsel med jakt och fiske
som kompletterande näring. På Nordkalotten - där gränsregleringarna icke avslutades
förr än år 1751 då gränsen mellan Sverige/Finland och Danmark/Norge fastlades - idkade
de svenska samerna sin ursprungliga näring över hela det vidsträckta området. Samernas
nomadiska livsform styrdes i första hand av renens tillgång till föda, vilken växlade år
efter år beroende på klimatoriska förutsättningar etc. När nationsgränser och församlingsgränser fastlades innebar det att ett "statiskt" mönster påtvingades en ursprunglig
minoritetsbefolkning somför sin näring var beroende av ett "gränslöst" landområde.
Under århundradena före 1700-talet hadeflera olika åtgärder - bl.a. kyrklig organisation,
sockenbildning och skattläggning - vidtagits som olika led i en bestämd kolonisation av
lappmarkerna. Under 1600-talet fanns det en tydlig samordning mellan de makthavandes
och statens politiska och ekonomiska intressen och den kyrkliga missionsverksamheten.
En mycket aktiv missionsverksamhet bland Norges samer hade inletts redan år 1714 genom inrättandet av ett särskilt missionskollegium i Köpenhamn. I den direkta ledningen
för denna verksamhet återfinns en av 1700-talets märkesmän - Thomas von Westen. En
särskild missionskola - seminarium lapponicum - inrättades i Trondheim och ett stort
antal missionärer var verksamma. När missionsfrågorna diskuterades i den svenska riksdagen gjordes det också mot bakgrund av de positiva erfarenheterna från Norge.
Under 1700-talet blev omvårdnaden av den eftersatta samiska befolkningen ett
riksintresse. Efter de oroliga krigsåren under 1700-talets början befann sig Sverige i ett
ekonomiskt svårt läge och saknade möjligheter till kraftfulla insatser. Efter hand förbättrades den ekonomiska situationen. Genom riksdagsbeslut år 1739 anvisades tillräckliga
medel och en Direktion (Kungliga Direktionen över lappmarkens ecklesiastikverk), som
skulle leda missionsverket i lappmarken, tillsattes. Genom intensifierad undervisning kristendomsundervisning - bland de nomadiserande samerna skulle kristnandet av
området slutligt genomföras.
Ur statens synpunkt var utvecklingen av de svenska lappmarkerna ytterst betydelsefull.
Områdets stora naturtillgångar borde nyttjas till rikets fromma vilket också kunde medföra att ett lokalt och livskraftigt näringsliv utvecklades i de nordliga delarna av riket.
Min uppgift är att presentera och analysera de åtgärder som vidtogs under 1700-talets
senare hälft. I detta sammanhang måste framställningen begränsas till att enbart gälla det
nordligaste området, främst Torne lappmark (se karta, Bil 2). Härtill finns två huvudorsaker. Den första är att i detta område skedde inte undervisningen på befolkningens
modersmål (samiska) utan på ett "nytt språk" (finska). Den andra orsaken är att forskningsläget erbjuder möjligheter till ett detaljstudium av undervisningens effekter.
Flera frågeställningar är aktuella och skall belysas. För det första - i vilken utsträckning
skall eller kan undervisningsinsatserna betraktas som en del av en medveten kolonisationspolitik? För det andra - varför användes finska som undervisningsspråk och inte
samiska som var den största delen av befolkningens modersmål? För det tredje - vilket
resultat gav undervisningen och vilken grad av språkförståelse av det "nya språket"
uppnådde den enskilda "eleven"?
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2. KATEKISATION - MISSION ? KOLONISATION ?

Den svenska kyrkans ansvarsområde och förhållandet mellan kyrka och stat har varit
reglerat genom lagstiftning. Det är intressant att observera att den s.k. 1686-års
Kyrkolag i första hand lägger ansvaret för undervisning på kyrka och hem. Denna
ansvarsfördelning bestod intill år 1842 då folkundervisningen reglerades och ett nytt
skolsystem infördes.
Den svenska lutherska kyrkans uppgift i staten var att handha den andliga omsorgen om
befolkningen. Kyrkans uppgift var att förkunna evangelium om människors frälsning och
denna uppgift är alltid missionerande och också undervisande. Att den svenska riksdagen
tillsatte en särskild Direktion, som hade det beslutande inflytandet och ekonomiska
ansvaret över missionsinsatserna i lappmarkerna, innebar en ny ansvarsfördelning.
Inrättandet av Direktionen - varsflesta medlemmar var lekmän (ett consistorium mixtum
hade uppstått) - innebar att denna också övertog ledningen av kyrkliga ärenden inom ett
geografiskt avgränsat område. Den kyrkliga organisationen, med biskopar och konsistorier i Härnösand och Åbo, förblev oförändrad, men dess roll blev mer rådgivande än
beslutande och ledande.
Inledningsvis har jag berört en huvudorsak - mission - till riksdagens beslut att på ett
kraftfullt sätt förstärka undervisningsverksamheten bland samerna i lappmarken. Men kan
det ha funnits andra motiv? I följande avsnitt gör jag ett försök att närmare belysa om
denna missionsinsats också var ett utslag av en medveten kolonisationspolitik.

2.1. KATEKISATION I MISSIONENS TJÄNST !

För att en missionsinsats skall nå sitt mål är det av största betydelse att den anpassas till
mottagaren. Viktigt är att organisation och arbetsmetoder anpassas till den specifika
miljö - i alla avseenden - där missionsinsatsen görs. Låt oss därför titta närmare på två
arbetsmetoder som var aktuella vid missionen bland samerna. I detta begränsade sammanhang kan inte någon närmare analys genomföras av bakomliggande ideologier.
De båda arbetsmetoderna avser att nå samma mål - människans omvändelse. Den ena
metoden vill gå direkt på målet, dvs att genom en uppsökande förkunnelse nå fram till
individens personliga omvändelse. För att nå detta mål behövs ambulerande missionärer
somföljer de nomadiserande samerna i en bestämd uppsökande verksamhet. Den andra
metoden inriktar sig på att först undanröja den religiösa okunnigheten, som utgör ett
hinderför individens omvändelse. Den senare metoden ryms inom begreppet katekisation
såsom det används i denna framställning. Det första delmålet för katekisationen var att
bibringa individen de kunskaper som är nödvändiga för saligheten. När det gäller
diskussionen om vilken arbetsmetod - ambulerande missionärer och katekisation - som
skulle användas bland de svenska samerna fanns förespråkare för båda metoderna.
Metoden med ambulerande missionärer hade framgångsrikt prövats bland de norska
samerna (se ovan 1.).
Direktionen förespråkade i huvudsak att missionen skulle drivas - med den norska verksamheten som förebild - genom ett antal ambulerande missionärer. Domkapitlet, den
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kyrkliga ledningen, och prästerskapet hade flera invändningar mot detta. Bland de
viktigare skälen som anfördes var främst att det vara stora skillnader mellan de svenska
samernas och de norska samernas livsformer. De svenska samerna var i högre grad
nomadiserande och uppehöll sig sällan någon längre tid och till något större antal på
samma boplats. Den ambulerande missionären skulle endast kunna bedriva en mycket
begränsande verksamhet - han skulle ständigt vara flyttande från plats till plats. I stället
förespråkade Domkapitlet en intensiv katekisation vid fasta skolor. Vid de fasta skolorna
i lappmarken skulle eleverna vistas under hela året och undervisningen kunna bringas till
bättre resultat.
Det slutliga valet av arbetsmetod innebar att missionsinsatsen koncentrerades till en
omfattande katekisation. Fasta skolor inrättades i kyrkbyarna. I Torne lappmark (ca 1300
inv.) inrättades en skola i Jukkasjärvi. Jukkasjärvi lappskola förestods av en välutbildad
skolmästare, som också var prästvigd. Skolan tog emot sex elever årligen. Mellan åren
1744-1820 undervisades 265 elever (187 pojkar och 78 flickor). Den genomsnittliga
åldern vid antagning till skolan var 14 år för pojkar och 15,8 år för flickor. I genomsnitt
vistades dessa elever vid skolan under 20-22 månader. De flesta eleverna hade nått goda
kunskaper när de lämnade skolan. Vid en jämförelse med en stigande betygsskala 0-4,
hade i vart fall 194 elever (73%) betyg 3-4 i innanläsning. Jag återkommer till de övriga
kunskaperna (nedan 4.1. och 4.2.).
Katekisationen begränsades emellertid inte enbart till verksamheten vid den fasta skolan.
Inom Torne lappmark fanns dessutom två ambulerande lekmanna-kateketer. Kateketerna, som i regel hade fått sin utbildning vid skolan, skulle i första hand lära barn att
läsa. Läsundervisningen stimulerades ytterligare genom att särskilda premier (=mindre
kontant ersättning) gavs åt var och en person, som lärde någon, ej någon av den egna
familjen, att läsa. Mellan åren 1765-1795 steg läskunnigheten från ca 25% till ca 65% av
hela befolkningen.
Dessa arbetsformer eftersträvade största möjliga anpassning till de nomadiserande
samernas specifika miljö. Emellertid inte utan komplikationer. Vistelsen vid den fasta
skolan innebar en totalt förändrad miljö - helt olik den nomadiserande hemmiljön.
Eleverna skildes från sina familjer. Undervisningen skedde på ett främmande språk, vilket
jag återkommer till (nedan 3.). De ambulerande kateketerna hade visserligen en mindre
kontant lön för sitt arbete, men hemmen där barnen undervisades skulle ansvara för
kateketens uppehälle etc. så länge undervisningen varade. De ekonomiskt svaga hemmen
kunde därför inte ta emot kateketen även om det oftast var deras barn som mest behövde
undervisning.

2.2. MISSION I KOLONISATIONENS TJÄNST ?

Redan i inledningen berörde jag i korthet hur den kyrkliga verksamheten och statens politiska och ekonomiska intressen för lappmarken var nära samordnade under 1600-talet.
Frågan är om det fanns något lika tydligt samordnande under 1700-talet?
Ur ekonomisk synpunkt var lappmarken intressant på flera sätt. Det var viktigt att
handelsutbytet med samerna kom den svenska ekonomin tillgodo. Genom samernas
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nomadiserande livsföring kom de även i kontakt med dansk/norska handelsmän. Därför
var det angeläget att den handelsmarknad, där de svenska köpmännen kunde ta del, var
väl organiserad. Årliga marknader hölls därför vid de olika kyrkplatserna. I Torne lappmark hölls handelsmarknad under januari månad, vilket var en lämplig tid. Samerna
uppehöll sig då med sina renar i de goda vinterbetesområdena i Jukkasjärvi närhet.
De ekonomiskt betydelesfulla mineraltillgångarna - järn och koppar - i Torne lappmark
var väl kända. Under 1600-talet hade också mindre brytningsförsök inletts. Men ett fullt
nyttjande av dessa tillgångar förutsatte att områdets kolonisering fortsatte. Dessa malmtillgångar "slumrade" i lappmarkens ödemark - fjällnatur med mycket begränsade kommunikationer och nästan ingen fast bebyggelse. Landets möjligheter att kunna tillgodogöra sig dessa mineraler ökade i den grad som de fasta bosättningarna ökade i området.
Genom olika regleringar underlättades möjligheterna för nybyggesverksamhet men ännu
vid sekelskiftet 1800 var endast ca 10% av Torne lappmarks befolkning bofast - de
övriga var nomadiserande samer. Många nybyggare var till området invandrande finnar,
men denna invandring gick mycket sakta och avstannade helt under 1700-talet. Då var
det främst fråga om s.k. inre kolonisation (dvs den yngre generationen tog upp egna
nybyggen och den äldre stannade kvar på det ursprungliga nybygget).
Vid studiet av källmaterialet har jag ofta påträffat förslag som vill stimulera samerna att
lämna sin nomadiserande näring till förmån för en mer bofast tillvaro. Direktionen tog
även initiativ för att stimulera samerna till att övergå till olika former av enkla hantverksnäringar. I Torne lappmark skedde emellertid inte någon sådan övergång från den
nomadiserande renskötseln till fast bosättning och annan näring annat än undantagsvis.
Missionens roll i den ökande kolonisation som staten eftersträvade blir egentligen tydligast endast inom ett område. Det är i samband med val av undervisningsspråk. Då argumenterar Direktionen och olika företrädare för den statliga administrationen för det
finska språkets ställning. Till detta återkommer jag (nedan 3.2.).

2.3. SAMMANFATTANDE KOMMENTAR

I ett avseende var samerna priviligierade. De hade fatt ett ordnat undervisningssystem
långt före landets övriga befolkning. Staten hade - genom inrättandet av Direktionen - på
sätt och vis övertagit hemmets och kyrkans undervisningsansvar. Dessutom hade staten
övertagit det ekonomiska ansvaret för alla dessa insatser.
Huvudmotivet för missionsverksamheten var säkert omsorgen om samernas andliga väl.
Statens tydliga intresse och inrättandet av en icke kyrklig ledningsfunktion för missionsverksamheten har likväl tjänat politiska syften. Den eftersträvade kolonisationen av lappmarken främjades på allt sätt genom missionen. Direktionen tog även olika initiativ för
att främja den ekonomiska utvecklingen i lappmarken. Detta möjligtvis till skillnad från
den norska missionsverksamheten bland Norges samer - där huvudavsikten var omvändelsearbetet utan några politiska biavsikter (Steen 1954).
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3. MODERSMÅL OCH UNDERVISNINGSSPRÅK

Språkfrågan är av största betydelse. För att överhuvudtaget någon dialog och någon
undervisning skall komma till stånd måste språkhinder övervinnas. Mission och katekisation måste ske på allmogens modersmål. I detta sammanhang täcker begreppet
"modersmål" det språk som barnet lär och använder i hemmet. Begreppet "undervisningsspråk" använder jag för att beteckna det språk på vilket kunskaperna inhämtas.
I den missionssituation som rådde under tiden fram till 1700-talets mitt var det ofta
vanligt att prästen använde tolk. Denna lösning var inte tillfredsställande. Därför gjordes
olika försök, med begränsade resultat, att utbilda präster som hade samiska som
modersmål. En annan möjlighet var att kräva att lappmarksprästerna skulle lära sig
samiska. Dessutom var det nödvändigt att översätta den kyrkliga litteraturen till samiska.
När den omfattande katekisationen inleddes ca 1740 uttalades mycket tydligt att undervisningen skulle ske på samernas modersmål. I andra hand kunde Direktionen tänka sig
en övergång till riksspråket (svenska).

3.1. MODERSMÅLET VAR SAMISKA

Samernas modersmål var givetvis samiska, men skillnaderna mellan de samiska dialekterna i de olika lappmarkerna var stora. Det vore rimligare att tala om skilda språk. Detta
ställde översättningsarbetet i en svår situation, vilken inte i detalj kan redovisas här.
I huvudsak utgick Direktion och Domkapitel ifrån att det var möjligt att använda ett
gemensamt samiskt undervisningsspråk i alla lappmarker. De översättningar som gjordes
och resultatet från avhållna språkkonferenser innebar emellertid att de tryckalster på
samiska som utgavs inte förstods eller kunde användas i de nordliga Torne och Kemi
lappmarker. I dessa lappmarker användes i stället undervisningslitteratur på finska språket. Avsaknaden av litteratur på nordsamiska, och att allmoge och prästerskap under
1700-talet icke vann gehör för att fa någon sådan utgivning till stånd, medförde att
samerna i dessa lappmarker först måste tillägna sig kunskaper i finska språket innan de
kunde tillgodogöra sig undervisningen.
Befolkningen i Torne lappmark omfattade ca 1300 personer vid 1700-talets mitt. Mer än
90% av befolkningen var samer. De övriga var bofasta nybyggare, bruksarbetare m.fl.
Nybyggarna hade i regel finska som modersmål och de övriga bofasta hade lärt sig
finska. Dennafördelning bestod i stort sett under 1700-talet. Några större förändringar
inträdde inte förrän efter ca 1820 (då var andelen samer ca 80%). Under den senare
delen av 1800-talet skedde en total förändring i befolkningen (bl.a. ökad inflyttning,
gruvhantering) och antalet samer minskade till mindre än 20% vid sekelskiftet 1900.
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3.2. UNDERVISNINGSSPRÅKET BLEV FINSKA

Det är svårt att ge en rättvisande skiss av språkförhållandena. I detta sammanhang räcker
det att konstatera att det finska språket "trängde" norrut i Kemi lappmark och västerut
på Nordkalotten inom svenskt område i den takt som fast bosättning ökade. Denna
utveckling ökade i hastighet allt eftersom andelen samer i befolkningen minskade. Under
1900-talets första del genomgick den svenska delen av Nordkalotten en liknande förändring. Då "trängde" det svenska språket undan det finska språket. På Nordkalotten
talas i dag svenska, finska, norska och flera samiska dialekter så också inom det svenska
området.
Då katekisationen inleddes i Torne lappmark genom att skolan startades i januari 1744
valdes finska som undervisningsspråk. Detta språkval gjorde skolmästaren efter att ha
konfererat med borgare och ämbetsmän i Torneå (handels- och förvaltningscenter, se
kartan, Bil 1). Skolmästaren hade haft för avsikt att följa Direktionens råd att undervisa
på samiska. Därför hade han vistats en längre tid i de södra lappmarkerna och lärt sig
samiska (sydsamisk dialekt). Efter kontakterna i Torneå fick han klart för sig att de
samiska läroböcker han hade för avsikt att använda var "obrukbara" i Torne lappmark
pga språkskillnaderna. Istället fick han rådet att använda finska läroböcker. Vidare
bibringades han uppfattningen att samerna var väl kunniga ifinska och att finska skulle
vara "rätta språket" i Torne lappmark.
Det faktiska förhållandet var att finska visserligen hade använts vid gudstjänsterna
(predikan etc.). Vidare hade den mycket begränsade katekisationen, under 1700-talets
första hälft, också skett på finska - med finska läroböcker. Detta i brist på samiska
läroböcker etc. Däremot var det helt osant att samerna skulle ha goda kunskaper i finska.
Några av samerna, främst män i aktiv ålder, hade genom handelskontakter etc. tillägnat
sig begränsade kunskaper i finska. Inte heller för dem var det fråga om någon aktiv
tvåspråkighet. I allmänhet hade barn, ungdom och kvinnor överhuvudtaget inga
kunskaper i något annat språk än samiska. Förutom allmänna anteckningar i olika protokoll etc. far vi indirekt en uppfattning om samernasfinska språkkunskaper genom upplysningarna om deras kristendomskunskaper, vilka före ca 1740 var mycket begränsade.
Den äldsta bevarade husförhörslängden, upprättad år 1765, visar att kunskaperna bland
åldersgrupper födda före 1720 varit låga och främst bestått av "utantill-läsning" (Fader
Vår, Trosbekännelse, Budorden) på finska. Med andra ord, samerna behärskade egentligen bara modersmålet - samiska.
Åren 1746-1750 gjordes begränsade försök att använda de nyutgivna samiska läroböckerna, vilket dock mötte stora svårigheter. Efter år 1751 användes endast finska läroböcker (Abc.bok, katekes och psalmbok). Ett beslut som innebar ett avsteg från Direktionens policy att undervisningen skulle ske på samernas modersmål.
Beslutet att använda finska föregicks av flera års överläggningar. När Direktionen i
december 1751 avgjorde ärendet skedde det mot bakgrund av Domkapitlets utlåtande (i
dess rådgivande funktion). Med målet att "kristendomen skulle utvidgas och tillväxa"
förespråkades församlingarnas rätt att fa använda finska böcker i stället för de nya
samiska böckerna pga: att ortografin avvek från de tidigare användafinska böckerna; att
Torne lappmarks samer genom dagligt umgänge medfinnar redan antagit "många finska
ord och talesätt";finska språket hade tidigare använts i Torne lappmark; det är lättare för
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samerna i Torne lappmark att lära finska än svenska språket; att dialektskillnaderna
gjorde böckerna obrukbara i Torne lappmark; att föräldrarna i norra delarna av Torne
lappmark ej sänt sina barn till skolan, då de inte ville att barnen skulle lära sig läroböckernas främmande samiska; att katekisationen nått bättre resultat i Kemi lappmark
där finska används som undervisningsspråk.
Beslutet 1751 innebar att finska blev undervisningsspråk, men vid gudstjänsterna skulle
predikan växelvis hållas på samiska och finska. I praktiken kom samiska att användas
som ett aktivt stödspråk vid katekisationen genom att Direktionen och Domkapitlet
under hela 1700-talet uppehöll kravet att präster och skolmästare skulle behärska båda
språken.

3.3. SAMMANFATTANDE KOMMENTAR

Såväl Direktion som Domkapitel var väl medvetna om att dialektskillnaderna gjorde de
samiska böckerna obrukbara. Trots detta gick det inte att få till stånd utgivning av
läromedel på den samiska dialekt (det samiska språk) som användes i Torne lappmark.
Detta förefaller förbryllande. Lärare och präster i Torne lappmark presenterade flera
mycket kompetenta översättningsförslag och gjorde flera försök att få till stånd en
utgivning under hela 1700-talet, dock utan att få gehör hos Direktionen. Allmänt sett
hade samerna inga kunskaper i finska språket. I och med beslutet år 1751 gjordes ett
definitivt val av undervisningsspråk. Katekisationen bedrevs på finska vilket innebar att
detta språk först måste läras innan kristendomskunskaperna kunde inhämtas. Samiska
språket - samernas modersmål - användes endast som stödspråk vid katekisationen.
Torneå borgares och ämbetsmäns råd till skolmästaren att använda finska som
undervisningsspråk kan endast förstås så att de hade särskilt intresse av att stärka fmska
språkets "officiella" ställning. Ett officiellt språk som användes av kyrkan, katekisationen,
handeln och statens befattningshavare.

4. ATT LÄRA PÅ ETT FRÄMMANDE SPRÅK

Vid en intensivstudie av katekisationen i Torne lappmark har jag kunnat kartlägga
resultaten i detalj för tiden 1744 - 1820. Med hjälp av protokoll, från examinationer vid
skolan i Jukkasjärvi, har det varit möjligt att kartlägga elevernas kunskaper inom tre
områden - innanläsning, utantill-läsning och begrepp. Genom att eleverna ofta deltagit
vidflera examinationer har det gått att följa varje individs framsteg vid olika tidpunkter.
Vi har tidigare (ovan 2.1.) konstaterat att skoleleverna endast utgjorde en liten del av
hela befolkningen. Vilka möjligheter har då funnits att undersöka kunskaperna hos den
övriga delen av befolkningen? För det första har två husförhörslängder (perioderna 17651794 och 1794-1827) använts. I dessa längder finns varje enskild individs kunskaper
(innanläsning, utantill-läsning etc.). Anteckningarna i husförhörslängderna har gjorts efter
olika kodsystem. Genom att skoleleverna, för vilka jag har mycket detaljerade uppgifter,
återfinns i husförhörslängderna har jag därmed ocksåfått en "nyckel" för att bättre förstå
vilka kunskaper de enkla koderna motsvarar. För perioden 1766-1803 har jag dessutom
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haft tillgång till årliga ämbetsberättelser som anger antal personer: som läser i bok; som
kan Luthers lilla katekes utantill och som kan "förklaringen" till denna katekes. Dessa
uppgifter har registrerats som databaser (skolelever 265 poster; husförhörslängd 17651794 2595 poster och husförhörslängd 1795-1827 4329 poster). Därefter har det varit
möjligt att bearbeta uppgifterna statistiskt för att mäta frekvenser och samband etc.
När det gäller innanläsningen är det relativt enkelt att kartlägga individernas färdighet att
läsa mer avancerade texter. När det gäller utantill-läsningen kunde någon hävda att de
endast ger besked om mekanisk inlärning. Emellertid är det just på denna punkt där
användandet av de detaljerade skolbetygen - som "nyckel" - erbjuder enförnämlig möjlighet till tolkning av husförhörslängdernas uppgifter. Detta hänger samman med att
katekisationen bedrivits med en mycket bestämd undervisningsmetod. Eleven skulle först
förstå - ha ett begrepp om det lästa - därefter gå vidare, något som betonades redan i
företalet till Luthers lilla katekes.

4.1. FÖRST FÖRSTÅ - DÄREFTER GÅ VIDARE

Katekisationen inleddes med att eleven först skulle lära sig läsa innantill. Som lärobok
användes den s.k. Abc-boken, vars första sidor upptar alfabetet och enkla stavningsövningar. När eleven lärt sig stavningen så att den var "ren" vidtog själva innanläsandet.
Den första texten, som eleven då kom i kontakt med, var Fader Vår. Därefter följde den
apostoliska trosbekännelsen och tio Guds bud. Enligt Abc-bokens uppläggning följde
därefter instiftelseorden för de två sakramenten - dop och nattvard. Abc-bokens andra
hälft omfattade "bönerna" - bordsböner, morgon- och aftonböner samt syndabekännelse.
Vid läsövningarna har i regel dopets och nattvardens instiftelseord lärts först efter
"bönerna". När denna läsning blivit "ren" fortsatte läsövningarna i katekesen och därefter
i psalmboken. Vid innanläsningen i psalmboken måste det anses att eleven nått god läsförmåga. Då kunde eleven läsa bibeltexterna i evangelieboken, vilken ingick i psalmboken. Det är värt att påminna att eleven således lärde sig att läsa innantill inte på
modersmålet utan på det nya språket - finska.
När eleven nått denna färdighet vidtog ett omfattande inlärande av utantill-läsning.
Eleven skulle lära sig Luthers lilla katekes utantill på finska. Den katekes som då
användes omfattade sex huvudstycken: tio Guds bud, trosbekännelse, Fader Vår, Dop,
Skriftermål och Nattvard. Till detta följde den s.k. "Förklaringen" (längre utläggningar
till varje huvudstycke) och ytterligare texter: Nicaenum, Athanasianvm, Hustavlan och
Davids sju botpsalmer.
För att undvika en mekanisk inlärning av utantill-läsningen fick eleven inte fortsätta
inlärningen av något nytt stycke med mindre att eleven "först förstod" det aktuella
stycket. Denna förståelse - det s.k. "begreppet" - prövades noga. I detta sammanhang far
vi också en klar bild av elevens språkförståelse. Vid examinationerna har elevernas
"begrepp" prövats. Enligt källorna har eleven också kunnat förklara innehållet - av vad
de inhämtat på detfinska undervisningsspråket - "på sitt eget modersmål".
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4.2. ATT KUNNA LÄSA OCH ATT KÄNNA VÄGEN TILL
SALIGHET
Före år 1764 föreligger inga kvantitativa uppgifterför läsfärdighet. Däremot mängder av
omdömen om olika grupper inom befolkningen. Genomgående beröms de bofasta
nybyggarna och de som bevistat skolan för goda kunskaper i innanläsning. Ar 1764 sägs
alla nybyggarna och deras barn som nått 9-10 års ålder kunna läsa med god färdighet.
En viktig orsak till nybyggarnas försprång är givetvis att deras modersmål var finska till
skillnad från samerna som lärde sig läsa på ett för dem främmande språk. Vidare tycks
läskunnigheten öka snabbare bland samerna i de norra delarna av Torne lappmark Saarivuoma byalag. Detta byalag omnämns regelbundet med bättre kunskaper i finska
språket jämfört med de övriga tre samebyarna - Talma, Rautusvuoma och Kalasvuoma.
En möjlig förklaring till detta är att Saarivuoma byalag gränsade till - och ofta uppehöll
sig inom - de områden i Kemi lappmark där finska språkets ställning var starkare.
För perioden 1766-1803 föreligger däremot mycket exakta uppgifter om läsfärdighet för
hela befolkningen. Dessa uppgifter har sammanställts och presenteras i följande Figur 1.

Figur 1. Jukkasjärvi församling 1766-1803. Innanläsning.
Den undre av figurens två kurvor visar andelen läskunniga av hela befolkningen - "kurva
A". För att belysa läsfärdigheten hos den del av befolkningen som rimligen kan tänkas
kunna lära sig läsa presenterar jag "kurva B". "Kurva B" visar andelen läskunniga i
förhållande till 70% av den totala befolkningen. Detta motiveras med att det statistiska
underlaget är gott och medger en god överblick av åldersfördelningen inom befolkningen.
Ca 20 % av den totala befolkningen var yngre än 9 år. Underlaget för "kurva B" får jag
genom att räkna bort dessa yngre barn (20%) och dessutom antar jag att antalet åldriga
och "sjuka" motsvarade ca 10% av hela befolkningen. "Kurva B" skall därför uppfattas
endast som en illustration.
Huvudintrycket är att läskunnighetenfrån ca år 1780 ökade mycket hastigt. "Kurva B"
visar att så gott som hela befolkningen ca år 1795 kunde läsa rent innantill i den grundläggande Abc-boken. Ett detaljstudium där befolkningen indelats i födelsekohorter visar
att det är två grupper inom befolkningen som utmärker sig. Det är de som var födda åren
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1740-1759 och 1760-1779. Detta förstärker intrycket att den intensiva katekisationen
som inleddes med skolans start år 1744 har lyckats nå barn och ungdom på ett bra sätt.
Ovan har jag påpekat att läskunnighet var en förutsättning för att utantill-läsningen skulle
inledas. Emellertid har läskunnighetskravet inte upprätthållits konsekvent. Fram till ca
1760 har man vid katekisationen gjort undantag för de vuxna och äldre bland befolkningen (främst födda år 1720 och tidigare) som inte kunnat lära sig läsa innantill. Dessa
har man låtit i huvudsak lära sig katekesens grundord (Cat.can.) utantill. Vid 1700-talets
slut utgör andelen födda före år 1720 mindre än 6% av de i databasen ingående
uppgifterna. Således kan vi räkna med att förhållandena som de framställs i Figur 2 i
huvudsak visar utantill-läsning för sådana som kan läsa innantill. Jag har sammanställt
befolkningens färdigheter vid olika tidpunkter i staplarna "A" och "B" på liknande sätt
som vid kurvdiagrammet ovan.

Figur 2. Jukkasjärviförsamling 1766-1803. Utantill-läsning.
Varje stapel redovisar fördelningen mellan tre omfång av färdigheter. Cat.can. = personen kan de sex huvudstyckenas textord i Luthers lilla, katekes. Lut.cat. = personen kan
förutom textorden också hela Luthers lilla katekes. Sveb/Gez = personen har dessutom
tillägnat sig någon av de mer utförliga kätekesförklaringarna (Svebelius eller Gezelius).
Vi kan alltså konstatera att den största delen av befolkningen hade mycket goda kunskaper vid sekelskiftet år 1800. Då utantill-läsning följde en bestämd undervisningsmetod,
inlärningen fortgick endast i den takt som personen tillägnade sig ett "begrepp" om det
lästa, är det rimligt att hävda attflertalet personer kunde redogöra för den kristna lärans
huvudinnehall med egna ord - efter eget "begrepp" - och ofta på sitt eget modersmål
(samiska). Det är också angeläget notera att vid sekelskiftet år 1800 hade den skillnad i
kunskaper, som vid 1700-talets mitt förelåg mellan gruppen bofasta och tidigare skolelever och den övriga befolkningen, utjämnats.
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4.3. SAMMANFATTANDE KOMMENTAR

Katekisationen nådde goda resultat och läskunnigheten bland befolkningen var god vid
sekelskiftet 1800. Så gott som alla (borträknat de allra äldsta och de allra yngsta) hade
lärt sig läsa innantill i de finska läroböckerna. De goda resultaten skall betraktas som ett
resultat av den intensiva katekisation som inleddes år 1744. Detta visas tydligt genom att
de som var födda åren 1740-1779 hade de bästa betygen i innanläsning, utantill-läsning
och begrepp.
Vid inlärningen av utantill-läsning lades utomordentligt stor vikt vid förståelsen av
textinnehållet. I detta sammanhang är katekisationens missionerande uppgift tydlig. Bristande kunskap var ett hinder för människans omvändelse och frälsning. Jämsides med
inlärningen av utantill-läsning skulle den enskilde bibringas "begrepp" om det lästa. Detta
"begrepp" uttalades tydligast då den enskilde "på sitt eget modersmål" kunde förklara
innebörden av den trosundervisning som läroböckerna förmedlade. Den enskilde skulle
ha ett gott "Begrepp om Salighetens Grund, Ordning och Medel", dvs ha en inre
förståelse av den kristna trons sanning och nödvändighet.

5. AVSLUTANDE DISKUSSION

Avslutningsvis vill jag ansluta till de tre frågeställningar jag aktualiserade i inledningen.
För det första frågades i vilken utsträckning skall eller kan undervisningsinsatserna
betraktas som delar av en medveten kolonisationspolitik. I protokoll eller andra bevarade
arkivhandlingar har jag inte funnit några direkta uttalanden där kolonisation anges som
motiv för mission och katekisation utan oftast anges missionsmotivet som huvudsakligt
skäl. Var för sig talas om missionens och kolonisationens nödvändighet. Kolonisationens
mål var att lappmarken skulle befolkas och de fasta bosättningarna ökas allt för att på
sikt också kunna nyttja de slumrande naturresurserna främst i form av stora malmtillgångar. I Lule lappmark, vilken i söder gränsar till Torne lappmark, var förhållandet delvis annorlunda. Där gjordes flera radikala insatser för att främja det begynnande bergsbruket. Missionen var ett led i ett pågående samhällsbyggande och en tydlig samordning
föregick bildandet av den nya församlingen och byggandet av ny kyrka strax söder om
Gällivare malmberg. I Torne lappmark var det främst fråga om att på allt sätt stimulera
till en fastare bosättning och det är uppenbart att de nomadiserande samerna ansågs
befinna sig på en lägre kulturell nivå. En ökad fast bosättning skulle innebära ett
framåtskridande till en högre civilisationsgrad. I detta sammanhang framstår valet av
finska som undervisningsspråk som ett instrument för att främja övergången till fast
bosättning och integreringen i det svenska samhället. På liknande sätt kunde kristnandet
av det "barbariska folket" ses som en förutsättning för inlemmande av "den samiska
nationen" i det svenska samhället. Ytterligare ett tecken på en nära koppling mellan
missionsintresset och den fortsatta kolonisationen var inrättandet av Direktionen med
funktionen att som överordnat förvaltningsorgan samordna de civila och kyrkliga
organens insatser i lappmarken. Mot denna bakgrund är det sannolikt att missionen katekisationen - i Torne lappmark inte enbart skall betraktas som resultat av det ökande
missionsintresset under 1700-talet utan också kan betraktas som ett led i den då
pågående kolonisationsprocessen.
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För det andra frågades varför fmska användes som undervisningsspråk och inte samiska
som var den största delen av befolkningens modersmål. Direktionen fattade beslutet att
använda finska språket som undervisningsspråk i Torne lappmark mot bakgrund av ett
omfattande underlag som Domkapitlet i dess rådgivande funktion presenterade. Domkapitlet påvisade att språkskillnaderna omöjliggjorde användandet av den samiska kyrkooch undervisningslitteraturen som utgivits på det tillskapade samiska bokspråket. Att
Domkapitlet även hävdade att samerna "redan" hade tillägnat sig finska språket i
betydande grad förefaller förbryllande då samma Domkapitel i andra sammanhang upprätthöll kravet att lärare och präster skulle behärska både fmska och samiska - samiska
språket var nödvändigt som "stödspråk" vid undervisningen och gudstjänster. I källorna
framskymtar att samerna själva krävde att få använda de finska läroböcker "de redan var
vana vid" och motsatte sig att tillägna sig ytterligare ett "nytt språk" och det nya "stavningssättet" i de samiska böckerna. Detta förstås riktigast så att samerna i Torne
lappmark betraktade språket i de nya samiska böckerna som ett för dem främmande
språk och därför hellre önskade att fortsätta använda de finska böckerna som de redan
börjat lära från. Sett ur dagens synvinkel förefaller det märkligt att Direktionen och
Domkapitlet icke förordade att översättningar skulle göras till det samiska språk som
nyttjades i Torne lappmark i synnerhet som kompetenta översättningsförslag förelåg. I
sammanhanget skall vi ha klart för oss att Finland fram till 1809-års krig hörde till
Sverige och att fmska var ett av nationen Sveriges tre språk - svenska, finska och
samiska. Ett av de skäl Domkapitlet anförde till valet av finska var att det var lättare för
Torne lappmarks samer att lära sig finska än svenska. Möjligtvis kan en "rädsla" för att
ge officiell status till ytterligare ett nytt språk - tornesamiska, ett nationens fjärde språk ha medverkat till beslutet. Frågeställningen kan idag inte besvaras definitivt. I detta
sammanhang kan vi endast konstatera att beslutet att använda finska medförde att
befolkningen först måste tillägna sig detta språk för att kunna tillgodogöra sig katekisationen. Samtidigt konstaterar vi att borgare och ämbetsmän i Torneå aktivt verkade
för att stärka finska språkets ställning i Torne lappmark. Att samerna tillägnade sig det
finska språket underlättade givetvis administration och handel och skapade en kulturell
gemenskap. För samernas del var det egentligen inte fråga om ett frivilligt tillägnande
utan tvärtom ett påtvingande av ett nytt språk och genom undervisningens innehåll också
nya värderingar och attityder, staten bedrev således en aktiv ackulturationspolitik. I
källmaterialet understryks ofta att myndigheterna såg det som önskvärt att samerna
övergav nomadlivet och blev fast bosatta - bli "goda finnar" som det uttrycktes. Att
samerna tillägnade sig det finska språket betraktades som ett steg i en övergång till fast
bosättning. Emellertid innebar inte beslutet att använda finska som undervisningsspråk att
samerna övergav sitt modersmål. I stället blev de efterhand två- eller trespråkiga och
finska språket utvecklades till Torne lappmarks lingua sacra.
Den tredje frågeställningen efterlyste de resultat undervisningen gav och vilken grad av
språkförståelse av det "nya språket" - finska - de enskilda uppnådde. Vi har kunnat
konstatera att en nära nog allmän läskunnighet förelåg vid sekelskiftet år 1800 och att
flertalet av befolkningen hade en mycket god kristendomskunskap. I synnerhet gällde
detta de grupper som var födda åren 1740-1779, dvs den del av befolkningen som katekisationen nådde redan när de var unga. Vi kan också konstatera att den samiska
befolkningen vid innanläsning och utantill-läsning av de finska texterna också tillägnade
sig en relativt god språkfärdighet. Katekisationen bedrevs efter en metod som betonade
förståelse - "begrepp" - av det lästa. Den enskilde redogjorde därför ofta för "begreppet"
såväl på fmska språket som på det egna modersmålet, vilket skulle tyda på att många
samer hade uppnått en god språkförståelse av finska. Att många samer hellre redogjorde
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för läroinnehåll och "begrepp" på sitt eget modersmål kan indikera att de inte hade
uppnått sådan kunskap i finska att de med spontanitet även kunde tala språket. Katekisationen nådde ur missionssynpunkt ett betydelsefullt mål i och med att de enskilda
kunde redogöra för "Salighetens Grund, Ordning och Medel", dvs hade nått en inre
förståelse av den kristna trons sanning och nödvändighet.
Huvudintrycket blir att katekisationen i Torne lappmark i första hand motiverades utifrån
ett missionsintresse och att denna verksamhet på allt sätt gynnade den pågående kolonisationen samt även var ett led i en fortlöpande civilisationsprocess. Därför understödde
också staten och dess civila myndigheter katekisationen då den gagnade rikets allmänna
intressen.
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SKOLELEVER UNDERVISADE I "RÄTTA SÄTTET
ATT NÖDDÖPA OCH ATT LEDA BYABÖNER.
EN FUNKTION AV UNDERVISNINGEN VID
1700-TALETS MISSION BLAND SAMER PÅ
NORDKALOTTEN
Solve Anderzén, Umeå universitet

1. BAKGRUND

Vid ingången av 1600-talet ansvarade kyrkoherden i kustsocknen för församlingsvården i
lappmarkerna. Detta innebar huvudsakligen ett årligt besök på de platser där allmogen
samlades till marknad, ting och skatteuppbörd. Ett led i kolonisationen av lappmarkerna
var att etablera särskilda församlingar och bygga kyrkor. I stort sett var denna organisation genomförd under 1600-talets senare del men fullbordades först under 1700-talets
mitt. Särskilda insatser gjordes också för att öka den fasta bosättningen.
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Den kyrkliga verksamheten var i huvudsak knuten till de större kyrkbyarna. Församlingsborna var till största delen nomadiserande samer (>85%), som endast korta perioder
under vinterhalvåret uppehöll sig i kyrkbyns närhet. Dessutom fanns ett fatal bofasta
nybyggare. Ansvaret för församlingsvården vilade på den ende prästen i kyrkbyn. Denne
hade överhuvudtaget inte möjlighet till några omfattande besök på de många boplatserna.
I de fa byar, där kyrkor hade byggts, hölls regelbundet fullständig gudstjänst, och församlingsborna var skyldiga att deltaga i dessa, enligt regler for gudstjänstbesök s. k.
"kyrkotour". Dessa regler föreskrev ett antal gudstjänstbesök beroende på avståndet mellan bostadsplatsen och kyrkan. Likväl kunde varken de flyttande samerna eller de bofasta
nybyggarna besöka kyrkan särskilt ofta, många av dem mindre än en gång om året på
grund av avstånden. Detta var inte tillfredsställande och särskilda åtgärder måste vidtagas.
Ett annat problem var att föräldrarna inte kunde föra sina nyfödda barn i tid (=inom 8
dagar [1864 förlängdes tiden till 6 veckor]) till prästen för att döpas av denne. Detta
medförde att kyrkan måste finna "nya" former för barndop. Till en början undervisades
därför allmogen om möjligheten att låta någon som var läskunnig utföra nöddop. Likväl
med den tydliga uppmaningen att icke bruka nöddop annat än i nödfall.
En stor förändring skedde i samband med att de s.k. lappskolorna inrättades på 1740talet. Dessa tillkom som en direkt följd av statens beslut (1739) om inrättande av en
särskild Direktion för de ecklesiastika ärendena i lappmarken. Vid varje skola fanns
skolmästare, som också var präst. Härigenom förstärktes undervisning och församlingsvård. Därtill tillsattes också särskilda kateketer, missionärer och visitatorer för
lappmarken.
I det följande presenteras två exempel på uppdrag/tjänster, som utfördes av lekmän, i den
ordinerade prästens ställe. För det första, på grund av att församlingsborna inte kunde
komma till gudstjänsten i kyrkan, ordnades på hemplatserna en förenklad gudstjänst s.k.
byabön, vilken leddes av en lekman. För det andra, då det var omöjligt för föräldrarna
att, inom de föreskrivna 8 dagarna, föra sina barn till kyrkan för att döpas av prästen,
blev det en lekmannauppgift att döpa barnen. Lappskolorna hade en viktig roll i detta
sammanhang, då en del av skolans elever undervisades i sätten att döpa och att leda

byabönen.

Nu något i korthet om de särförhållanden som rådde i lappmarken.

2. LAPPMARKENS SÄRFÖRHÅLLANDEN

Den första reflektionen är kanske att lappmarkens främsta särtecken är: arktiskt klimat,
geografisk vidsträckthet och gles bebyggelse (se karta, Bil 1). Detta är givetvis sant. Men
enligt min uppfattning är de viktigaste särtecknen främst språkförhållandena och de stora
variationerna, från år till år, i förutsättningarna för samernas näringsfång .
Språkfrågan är av största betydelse och språkhinder skulle övervinnas. Samernas
modersmål var givetvis samiska, men skillnaderna mellan de samiska dialekter som
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talades i de olika lappmarkerna (Ume, Pite, Lule, Torne och Kemi lappmarker) var så
stora att det vore rimligare att tala om skilda språk. Detta ställde översättningsarbetet i
en svår situation vid översättningen av den kyrkliga litteraturen till samiska. I huvudsak
utgick myndigheterna, Domkapitel och Direktion, från att det skulle vara möjligt att
använda ett gemensamt samiskt kyrkospråk i alla lappmarker. Språket i de översättningar
och tryckalster som producerades, vid 1700-talets mitt, hade en "sydlig" karaktär och
kunde inte förstås eller användas i de nordliga Torne och Kemi lappmarker. I dessa lappmarker användes i stället undervisningslitteratur på finska språket. Detta medförde att
samerna där först måste tillägna sig kunskaper i finska språket innan de kunde tillgodogöra sig kyrkans undervisning.
I arkivmaterialet förekommer ofta anteckningar om att det vore önskvärt att stävja
samernas "flyktiga levnadssätt" och arbeta för en fastare bosättning. Det "flyktiga
levnadssättet" var den naturliga följden av renskötselns förutsättningar, vilka växlade år
från år beroende på yttre förhållanden - tillgång till renbete, rovdjursangrepp etc. Långa
tider av året befann sig samerna långt från kyrkbyn och passerade under sina flyttningar
både församlingsgränser och nationsgränser. Detta medförde attförsamlingsvården måste
finna sådana former att den om möjligt anpassades till allmogens förutsättningar.
I mycket skissartad form har jag nu tecknat de nödvändigaste konturerna av miljön och
övergår till att redovisa hur seden med byabön etablerades i lappmarkspastoraten.

3. "FÖRPLICHTAT WARA LÄSA FÖR THEM"

Med ökad läskunnighet följde möjligheter att tillägna sig religiösa texter. Detta var betydelsefullt för den enskildes och hemmets kristendomskunskap, andakt och uppbyggelse.
Texterna och bönerna i Abc-bok, katekes och psalmbok blev tillgängliga. Under 1700talet var emellertid inte alla läskunniga. Rubriken antyder det ansvar som kunde läggas
på de läskunniga - att läsa högt för dem som inte kunde läsa och också ansvara för

byabön.

Med hjälp av tillgängligt arkivmaterial, bl.a. visitationsprotokoll, går det att skildra hur
seden med byabön etablerades i Torne och Kemi lappmarker. Det är viktigt att klarlägga
när de yttre förutsättningarna för byabön förelåg. Till yttre förutsättningar räknar jag
främst att det fanns "någon som kan läsa" och "något att läsa från".
Jag räknar med att tillgång till postillor inom ett pastorat utgör en indikation på att en
möjlighet till byabön förelåg. Postillan fyllde ett behov i församlingen vilket förutsätter
att det fanns "någon som kan läsa". Riktigt så enkelt är det emellertid inte. I och med att
det fanns "något att läsa från" går det inte att fastställa att byabön hållits. Postillan kunde
t.ex. användas enbart för enskild läsning i hemmet. Vid genomgången av arkiven har jag
därför sökt efter anteckningar som tydligt vittnar om att byabön hållits. Till slut skall jag
i korthet beskriva den liturgiska form som byabön antog.
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4. TORNE OCH KEMI LAPPMARKER

Visitationsprotokoll vittnar om att läskunnigheten var högre i Kemi lappmark än i Torne
lappmark. Detta sågs av samtida bedömare - på "svenska sidan" - som ett direkt resultat
av att undervisningsspråket hade varit fmska. Sanningen är säkert en annan. Främst var
det ett resultat av det omfattande katekisationsarbete som inleddes i Kemi lappmark
redan vid 1600-talets slut. Där skedde också en övergång till fastare bosättning - främst i
stora "vinterbyar" - och där verkade flera nitiska präster med intresse för undervisning.
År 1736 anhöll några samer att Rector scholce i Torneå Johan Wegelius skulle få uppdrag
att sammanställa en finsk postilla. Den kyrkliga ledningen avvisade detta, de hade inte
"hört talas om någon brist af finska böcker", utan hänvisade till att det tidigare tryckts en
postilla och att det jämte Bibeln fanns en och annan betraktelsebok på finska. Förmodligen avsågs åbobiskopen Sorolainens postilla, vars två delar utkom åren 1621 och 1625.
Denna postilla har i stor utsträckning använts i dessa områden och finns omnämnd i
protokoll från Enare så sent som år 1847. De två delarna av Wegelius1 finska postilla
utkom åren 1747 och 1749.
År 1737 visiterades Utsjoki. Vid denna tidpunkt fanns den bofaste kyrkoherden i
Kautokeino och besökte Utsjoki årligen endast under ca en vecka. Dessemellan "läser
Klockaren för them utur enfinsk Postilla". Vid följande års visitationer återkommer liknande anteckningar, vilket understryker att byabön hölls regelbundet. År 1745 tillsattes
en ny klockare "uti the förra ålderstegnas ställe". Den nye klockaren, Isaac Person från
Utsjoki, var en av de fem första eleverna vid Utsjoki skola. Dit anlände han vid nyårstid
1743. Då var han femton år gammal och "läste tå nästan rent Catechesen innan och utan
till, kunde ock läsa i Psalmboken, hvilcket hans föräldrar och husbönder honom lärdt".
Efter två år utsågs Isaac Person "såsom then äldste och skickeligaste till Klockare
och till att, såsom en Catechet, lära the barn att läsa som behöfwa".
Från visitationen i Kemi lappmark år 1746 finns en intressant notis. Allmogen i Aviovaara hade sammankallats och framförde önskemål att fa en finsk postilla till byn.
Avsikten var att "de sjelfwa wille Sön- och andra Helgedagar infinna Sig här i Awioware,
samt sig wid deras andakt deraf betjena". Önskemålet nådde via Domkapitlet fram till
Direktionen. Den 22 april 1747 beslutade Direktionen att inköpa en finsk postilla till
byamännen i Aviovaara.
Vi vet således att byabön förekom i Utsjoki och Aviovaara byar. Frågan är om så också
varit fallet i de övriga byarna. I protokollen från Kautokeino, Enontekis och Jukkasjärvi
församlingar finns inte några indikationer på att byabön hållits tiden före ca år 1750. I
dessa församlingar var allmogen i första hand hänvisad till gudstjänsten i kyrkbyn.
För att fa en uppfattning om det fanns "någon som kan läsa" har jag gått igenom visitationsprotokollen under 1740-talet och sökt efter tydliga informationer om läskunnighet.
Här skall jag redovisa förhållandena vid visitation år 1746 - församling efter församling med början längst i öster. I Utsjoki kunde 27 (39%) av 70 förhörda läsa "aldeles rent"
och 16 (22%) "någorlunda" och de övriga 27 (39%) hade "begynt lära". I Aviovaara
finns antecknat att "de fläste kunde läsa i bok". I Kautokeino antecknades att "en stor del
af Församlingen" kunde läsa i bok och bland dem "de fläste wara i den delen wackert för
sig komna". I Enontekis fanns det inga anteckningar i katekisationsboken om läskun-
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nigheten men "en del funnos kunna läsa innan i Finska böcker". I Jukkasjärvi fanns det en
del som "kunde läsa innantil uti Finska böcker". Således kan vi säga att läskunnigheten i
Kemi lappmark relativt sett befann sig på en hög nivå. När det gäller Torne lappmark Enontekis och Jukkasjärvi församlingar - var läskunnigheten bland allmogen lägre, men
ökade efter år 1750. Det var också stor skillnad mellan de bofasta finskspråkiga
nybyggarna och de nomadiserande samerna. Samerna hade lägre kunskaper i finska.
En början till byabön skedde i och med att kateketer anställdes. I Jukkasjärvi församling
anställdes den förste kateketen år 1751. Om denne vet vi att vid visitationen år 1752
intygades att han alltid hållit morgon- och aftonbön i de hushåll där han vistats och
dessutom "för almogen Sön- och Helgedagarna läsit ur nya testamentet, som han på
finska äger". Ansvaret för byabön på söndagen ingick i kat eket ens uppgifter. I Enontekis
däremot anställdes ingen kateket förrän trettio år senare, men av ämbetsberättelsenför år
1760 framgår att "När Lapparne och Nybyggarne eij kunna komma till Kyrckjan, läsa
och sjunga the tilsammans uti sina Huus och hemwister".
Vilka postillor har använts? På hösten 1749 sändes den nyutkomna Guttners postilla på
samiska till lappmarken. Direktionen angav att postillan skulle utdelas till varje by och
vara hela byalagets egendom. Postillan skulle lämnas i kateketens eller någon annan
läskunnigs vård för att läsas på sön- och högtidsdagar och vid andra tillfällen. När det
gäller de samiska böckerna vet vi att dialekten var ett hinder vilket medförde att böckerna till största delen återsändes, vilket har noterats i Domkapitlets protokoll 14 augusti
1751.
Examensanteckningarna vid lappskolan i Jukkasjärvi visar att eleverna under åren 17441761 övats att läsa i olika postillor. Trots att de samiska böckerna inte med lätthet kunde
användas i Jukkasjärvi hade 26 av de 34 eleverna mellan åren 1744-1754 lärt sig läsa
Guttners postilla på samiska. Dessutom läste 24 av dem innantill i finska postillan. Efter
år 1754 har Guttners postilla inte använts vid skolan. Åren 1754 - 1761 hade 13 av 24
elever lärt sig läsa Wegelius' finska postilla. Efter år 1761 saknas anteckningar om särskilt läsande från postillor. Jukkasjärvi församling hade fyra samebyar - Kalasvuoma,
Rautusvuoma, Talma och Saarivuoma (se karta, Bil 2). Fördelningen av de elever som
lärt läsa postillor är i huvudsak jämn mellan de olika byarna. Därigenom fick församlingen ett ganska stort antal personer som var särskilt tränade och beredda att inta rollen
som "någon som kan läsa". "Något att läsa från" behövdes också. Direktionen beslutade
år 1753 att tillmötesgå Jukkasjärvi allmoges begäran att inköpa Wegelius' finska postilla
till församlingens behov. En viktig del av församlingsvården var att organisera verksamheten. Ämbetsberättelsen år 1761 anmälde också att det i varje by tillsatts någon som
varje söndag skulle hålla bön och läsa från postillan för byalaget.
Det är möjligt att hävda att en begynnelse till hållande av byabön - på finska - skett redan
före år 1750 i Kemi lappmark. I Utsjoki redan på 1730-talet genom den byabön som
klockaren ansvarade för. I Torne lappmark utvecklades seden att hålla byabön i takt med
att läskunnigheten ökade. I Enontekis var byabön vanlig ca år 1760. I Jukkasjärvi fanns
från år 1751 två kateketer anställda. Dessa höll regelbundet byabön. Byabön blev vanlig i
alla byar från ca år 1760 och hade då fatt organiserade former.
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5. BYABÖN - FORM OCH PRAKTIK

Byabön-hkWzxQn hade en allvarlig uppgift. Han skulle samla byalaget till gudstjänst och
sände därför bud efter dem. Arkivhandlingarna ger inga uppgifter om var allmogen
samlades, men det antyds att byabön-hhlforen sände bud till byalaget att samlas hos den
som mottagit bya-lagets postilla. Där fanns "någon som kunde läsa" och denne hade
"något att läsa från". Men vilken form hade gudstjänsten - byabön?
I Giittners postilla fanns ett enkelt gudstjänstformulär. Efter inledningen "I Guds,
Faderns Sonens och Den Helige Andes namn" lästes syndabekännelsen, därefter sjöngs
en ingångspsalm. Efter psalmsången lästes söndagens kollektbön och episteltext. Före
läsningen av helgdagens predikan sjöngs Credo "Vi tro på en allsmäktig Gud". Läsningen
inleddes "I Guds, Faderns Sonens och Den Helige Andes Namn". Efter läsningen följde
en böneavdelning följd av Fader Vår och Välsignelsen. Till avslutningföreslogs en psalm
följt av orden "Tacka Herren och var glad".
Något liknande formulär för gudstjänsten fanns inte i Wegelius'finska postilla. Däremot
har "Misanders finska postilla", som ofta användes under 1700-talets senare del, enklare
anvisningar. För varje söndag föreslås en lämplig psalm att sjungas före läsningen. Läsningen skulle avslutas med böner och till slut lämnas förslag till en avslutande psalm.
Enskilda gruppers önskemål attfå postillor etc tolkar jag som utslag av ett andligt behov.
De för den enskilde och husandakten grundläggande böckerna - Abc-bok, katekes och
psalmbok - kompletterades med postillornas textutläggning. Genom den ökande läskunnighetenfick den enskilde tillgång till Guds ord. Byabön blev under 1700-talets mitt en
viktig del av församlingarnas gudstjänstliv. Byabön kan också ses som en utvidgning av
den enskilda husandakten. Byabön-hållarenfick rollen som en husfader för hela byalaget.
I detta sammanhang har det inte varit möjligt att beröra den betydelse som de pietistiskt
influerade predikosamlingarna fick för det andliga livets fortsatta utveckling i
lappmarken. Inte heller har jag berört den betydelse byabön haft för trosgemenskap inom
byalaget. Betydelsefullt är också att lappmarksförsamlingen, genom de geografiska
förutsättningarna och samernas nomadiserande levnadssätt, på sätt och vis kom att bestå
av många små församlingar - byalag som samlades kring, det första nådemedlet, Ordets
förkunnelse.
Den andra särlösningen innebar att också det andra nådemedlet - dopets sakrament kom att förvaltas i hembyn "av någon därtill utsedd", som döpte barnen med nöddop.

6. NÖDDOP

Det svenska begreppet nöddop är ett sammansatt ord. Nöd kan i detta sammanhang
närmast översättas med "kris" eller "fara för att barnet skall avlida". Nöddop uttrycker
således närmast den belägenhet som föreligger i händelse av att det nyfödda barnet är så
svagt att föräldrarna inte kan avvakta att någon präst tillkallas för att döpa barnet.
Nöddop kom emellertid att användas under helt andra betingelser i lappmarken.
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Den doppraxis som utvecklades var en direkt följd av att långa och besvärliga resor
hindrade barnens föräldrar att föra barnet till kyrkbyn för att döpas av prästen. I stället
döptes barnen på hemplatsen efter en ordning för nöddop. Därvid var det tillräckligt att
läsa Fader Vår och att, med rent och obemängt vatten, döpa barnet i Faderns, Sonens
och den heliga Andes namn. Därefter fördes barnet till präst för att dopet skulle bekräftas
("confirmeras"), och detta först när de yttre omständigheterna medgav det. Från både
Kemi och Torne lappmark föreligger uppgifter om att "de läskunniga" från 1700-talets
början informerats om hur nöddop skall gå till.
Följande exempel från Jukkasjärvi församling i Torne lappmark far illustrera förhållandet.
Vid Visitatio Classica, 1751, tillfrågades om allmogen förde sina barn till dopet "tidigt"
och om de var underrättade om nöddop. Enligt protokollet svarades att "Lapparna låta
skyndsammast döpa sina barn, och äro jämwäl kunnoge om Nöddop". Det är oklart
vilken betydelse ordet "skyndsammast" egentligen hade i detta sammanhang. Möjligen
användes ordet "skyndsammast" för att undvika en anteckning i protokollet om att
barnen ofta var flera månader gamla när de döptes. I ämbetsberättelserna för åren 1757
och 1758 används också liknande vaga tidsangivelser. I berättelsen för år 1758 heter det
vidare om nöddop att det användes "när nödwändigheten så fordrar". Även detta är en
mycket vag angivelse och säger ingenting om vem det var nödvändigt för (barnen eller
föräldrarna?) eller av vilken orsak ("kris" eller lång väg till prästen?).
Däremot meddelades i ämbetsberättelsen för år 1760 att det var svårt att få en
fungerande doppraxis. Då hette det att "en del af wårdslöshet och utan nödfall hafwa sina
barn 3, 4 ja och 6 weckor odöpte". Ytterligare ett problem var brännande. Tydligen fanns
det några "speciellt dertill underwiste" med uppgift att nöddöpa, men sommartid när
familjerna var utspridda över stora områden, så kunde dessa inte "i hast afhämtas" och de
"som ei äro boksynte fördristar sig intet at döpa".
För att nöddop skulle ske på ett riktigt sätt fordrades upplysning och undervisning. I
detta sammanhang har lappskolan i Jukkasjärvi haft en viktig uppgift. Denna skola var
den enda som verkade under någon längre tid i dessa lappmarker. Detta innebär att det i
huvudsak är förhållandena i Torne lappmark som fortsättningsvis kommer att skildras.
Från Jukkasjärvi skolafinns denförsta uppgiften 1764. Två elever har enligt protokollet
dimitterats "sedan de blifwit underrättade om sättet at nöddöpa Barn". Därefter
förekommer liknande notiser ofta. Totalt har jag återfunnit 78 elever som mellan åren
1764-1819 undervisats om nöddop. Till en början står det antecknat att eleverna har
blivit "underrättade" om sättet att nöddöpa. Efterhand utvecklades detta så, att eleverna i
samband med dimission från skolan har "förhörts" om rätta sättet att nöddöpa. Både
pojkar (56st) och flickor (22st) har undervisats om "sättet att nöddöpa". Det finns inte
något samband mellan elevens resultat vid skolan, så att t ex endast elever med mycket
goda resultat undervisades om nöddop, utan en del av dem har även anmärkningar som:
"föga skicklig", "naturs tröghet", "mindre läraktig", "mycket trög". För att belysa den
roll, som undervisningen vid skolan haft i detta sammanhang, presenteras följande Tabell
1. För att vidga kunskapen om var dessa elever kan förväntas ha praktiserat nöddop har
jag valt att redovisa dem fördelade efter hemorter.
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Tabell 1.
Hemort
Calasvuoma
Enontekis
Jukkasjärvi
Kurravaara
Lainio
Parakkavaara
Pilijärvi
Rautusvuoma
Saarivuoma
Siggwara
Talma
Vittangi
Okänd

Jukkasjärvi församling. 1764-1819, (1744-1819).
Skolelever som undervisats om nöddop, fördelade efter hemorter.
Antal elever
Antal elever under(Totalt antal elever
vid skolan
visade om nöddop
vid skolan 1744-1819).
24
4
-

2
3
2
16
4
-

23
-

78

56
9
-

3
3
6
3
53
19
-

57
1
1
211

(73)
( 9)
( 1)
( 3)
( 4)
( 6)
( 3)
(71)
( 35)
( 1)
( 72)
( 1)
( 1)
(280)

Enligt Tabell 1. har inte någon av de fa eleverna från Vittangi eller Kurravaara, vilka varit
elever efter år 1764, undervisats om nöddop. Den rimliga förklaringen är att behovet av
särskild undervisning om nöddop var större i de byar där läskunnighet etc var låg. I
nybyggena var kunskaperna större, där fanns fler "boksynte" som kunde "sättet att
nöddöpa", och därigenom blev behovet av särskild undervisning om nöddop mindre.
Sammaförklaring är möjlig också för Saarivuoma by, där endast 4 av de 19 elever, som
efter 1764 gått i skola, undervisats om nöddop. Detta är anmärkningsvärt då Saarivuoma
by ligger på längsta avståndet från kyrkbyn.
Genomgående är antalet undervisade högst i samebyarna. Detta förklaras med att i
nybyggarbyarna bodde och levde alla nära varandra och det är rimligt att anta, att någon i
byn hade ett mer eller mindre "stående" uppdrag att nöddöpa, och oftast var till hands.
Däremot medförde samernas levnadssätt, att de hade behov av ett större antal personer
som kunde "sättet att nöddöpa".
Dessa åtgärder gav församlingen en fungerande doppraxis. Församlingsvården anpassades till församlingens struktur. När denna ordning hade utvecklats blev den inte längre
föremål för anteckningar i protokoll eller berättelser (hälsan tiger still). En anteckning om
nöddop förekommer år 1774 och därefter ingen förrän år 1814.

7. NÖDDOP BLIR DEN VANLIGASTE DOPFORMEN

Under 1700-talet utvecklades nöddop att bli den vanligaste dopformen. Vid sekelskiftet
1800 nöddöptes ca 90% av barnen. Den höga frekvensen nöddop kan inte enbart
förklaras med allmogens bristande möjlighet att föra barnen till prästen för att döpas av
denne. Andra förklaringar måste undersökas. En sådan undersökning pågår och jag har
därvid valt att följa dopfrågan, tiden fram till ca 1850, på norskt, finskt och svenskt
område, dvs Nordkalotten.
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Uppgifterna i kyrkoböckerna har registrerats som databaserför att undersöka frekvenser
och eventuella samband med andra faktorer. De uppgifter som registrerats är: den tid
somförflöt mellan barnets födelse och dop /nöddop-, den tid som förflöt mellan nöddop
och dopets bekräftelse; tidpunkten under året och plats för födelse, dop, nöddop,;
nöddop's konfirmation; dopvittnen, faddrar etc. testes.
Den information som blir tillgänglig genom dessa databaser kan enklast illustreras med
följande två tabeller som visar frekvenser. Exemplen upptar endast två variabler i varje
fall.
Tabell 2.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
18
28
43

XX

Jukkasjärvi församling 1792-1810.
Nöddop, antal dagar efter födelsen fördelat efter hemorter.
Calasv. Kuokso Lainio
Pilij.
Saariv. Svappav. Vittangi
Jukkasj. Kurrav. Parakka Rautusv. Soppero Talma
Vivungi
26 4 2
1 5 1 3 0 2 3 25 1 2 39
6
0
24
1 5 1 7 8 1 3 4 50 5 10 2 8 11
3
38 0 2 1 9 5 0 4 2 7 0 3 2 2 6 9
6
0
19 0 0 1 2 2 0 13 18 1 1 2 0
3
3
19 0 0 1 4 2 3 11 18 0
1 12
0
0
8 0
4 0
0 0
2 0
2 0
1 0
1 0
1 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 0
146 43

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9

0
1
0
1
0
1
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
9 26

1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22

1
4
4
0
2
2
0
2
1
0
1
5
0
0
1
0
2
2
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
6
3
5 143 201

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
12

1
5
0
4
0
2
0
9
0
1
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
1
4
3 8 198

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6

174
188
267
83
71
26
13
7
17
5
8
2
1
1
1
2
1
1
1
15
884

Resultatet visar tydligt att nöddop blivit den vanligaste dopformen. 710 barn (80% av
allafödda) nöddöptes under tiden 1792-1810.
De flesta nöddop, 609 st (86 %), sker inom 3 dagar efter födelsen. För en liten grupp, 33
st (5 %), förflyter det mer än 8 dagar fram till nöddop. Så gott som samtliga inom den
senare gruppen tillhör någon av de fyra samebyarna - Calasvuoma, Rautusvuoma,
Saarivuoma och Talma. Det är möjligt att studera denna grupp närmare och därvid
undersöka vilken tid på året födelse och nöddop inträffat. Orsaken till att nöddop
fördröjdes är det nomadiska levnadssättet, de befann sig isolerade från övriga familjer.
Det är rimligt att antaga att även om fadern eller något barn i familjen var läskunniga så
användes inte nöddop om inte några testes kunde vara närvarande. Testes skulle ju inför
prästen kunna intyga att nöddop skett på ett riktigt sätt.
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I kyrkbyn - där prästen bodde - skedde endast ett nöddop av 43 födda barn. De övriga
byarna med fastboende nybyggare uppvisar däremot ett stort antal nöddöpta - Kuoxo
89%, Kurravaara 44%, Lainio 96%, Paracka 82%, Pilijärvi 100%., Soppero 92%,
Svappavaara 95%, Vittangi 77% och Vivungi 100%. Alla dessa byar, förutom Kurravaara, har besvärliga vägar till kyrkbyn. Kurravaara däremot ligger endast ca 1 mil uppströms Torneälven från Jukkasjärvi kyrkby räknat. Älven erbjöd goda kommunikationsmöjligheter såväl sommar som vintertid. Detta illustreras tydligt även avföljande Tabell
3. av vilken det framgår att de flesta Kurravaarabarnen döptes inom 4 dagar. För de
övriga byarna är det värt notera att läskunnigheten var hög i dessa byar med flera bofasta
familjer. Läskunnighet och tillgång till testes var en förutsättning för att använda denna
form av nöddop.
Tabell 3.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
14
18
20
42

Jukkasjärvi församling 1792-1810.
Dop, antal dagar efter födelsen fördelat efter hemorter.
Calasv. Kuokso Lainio
Pilij.
Saariv. Svappav. Vittangi
Jukkasj. Kurrav. Parakka Rautusv. Soppero Talma
Vivungi
6
133
1 8 5 26 19 5 124 187 11 3 7 169 2 1
4 11 1 1 0 2 0
6
4 0 0
7
1 0
3 15 0 2 0
1 0
3
3 1 0
7
4 0
2 12 0 0 0 0 0
3
2 0 1
1
0 0
1 2 0 0 0 0 0
3
2 0 0
3
0 0
0 0
1 0
0
1
0
1
2 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
146 4 3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9

1 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
9 26

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22

0
0
1 0 0
2
0
1
0 0 0
1
0
1
0 0 0
1
0
0
0 0 0
0
0
0
0 0 0
1
0
1
0 0 0
2
0
0
0 0 0
2
0
0
0 0 0
1
0
1
0 0 0
0
0
0
1 0 0
0
1
0
0
0 0 0
0
0
1 0 0
0
5 143 201 12 38 198

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6

752
37
39
21
11
4
3
3
1
3
3
2
1
1
1
1
1
884

Endast 132 barn (15 % av alla födda) döptes under tiden 1792-1810. För 42 barn (5 %
av alla födda) finns vare sig dop eller nöddop antecknat i födelseboken. Inom denna
grupp återfinns i första hand de dödfödda barnen och barn som avled i samband med
förlossningen (vilka under denna tidsperiod konsekvent antecknas i födelseboken).
Huvuddelen, 108 st (82 %), av dopen sker inom 3 dagar. För en liten grupp, 10 st (8 %),
dröjer dopen längre än de stipulerade 8 dagarna. Samtliga dessa senare återfinns som
barn till samer och den troliga förklaringen att de befunnit sig "isolerade" så att ingen
som kunde nöddöpa fanns tillgänglig för dem. De fick vänta med att döpa barnen till dess
att de under sina flyttningar passerade kyrkbyn.
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8. SLUTORD

Det är värt att notera att de "boksynta" spelade en betydelsefull roll inom församlingen
för byabön. Jag har kunnat klarlägga hur seden med byabön etablerades i lappmarken
under 1700-talets mitt. Förutsättningarna för att hålla byabön gavsflera former av stöd:
kateketerna uppmanades att hålla byabön; byabönhållare utsågs ute i byarna; postillor
anskaffades och delades ut till byarna; skolelever övades i att läsa från postillorna och
fick träning i att leda byabön.
Under hela 1700-talet har nöddop använts men omfattningen ökade under seklets senare
hälft. Nöddopen förrättades efter ett enkelt dopformulär. Många (ca 30%) av skolelevernafick vid skolan särskild undervisning för att kunna vara andra behjälpliga att förrätta
nöddop. Allt efter som uppgifter finns tillgängliga i kyrkböckerna har det varit möjligt
att registrera databaser. Vid sekelskiftet 1800 hade nöddopet blivit den vanligaste formen
av dop (ca 90%), och detta trots att det blivit lättare att fa tillgång till prästens tjänst.
Under 1700-talet befästes seden med byabön och nöddop och blev kyrklig ordning i
lappmarken. Därigenom kom två av den lutherska kyrkans tre nådemedel, Ordet och
Dopet, huvudsakligen att förvaltas av lekmän i hem och byalag. Det tredje nådemedlet,
Nattvarden, var fortsatt prästens eget ansvar. Till nattvard samlades allmogen i kyrkbyn
huvudsakligen vid någon av de stora kyrkhelgerna under året.
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