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FRÅN ETT VI TILL ETT DEM 
TORNE Ä LV SOM KULTURGRÄNS 

Birger Winsa 

Denna artikel diskuterar flyktiga och svårbestämda attityder, mer ge-
nomreflekterade åsikter och föränderliga opinioner som grund för iden-
titetsskapande. Detta begreppsfält ställs i relation till teorier om den 
sociala individen, utvalda ur den stora mångfalden, samt till faktiska 
empiriska och historiskt fastlagda omständigheter. Innehållet baserar 
sig därför på både kvalitativa och kvantitativa studier. Jag har ge
nomfört tre studier om olika förhållanden i Tornedalen, omfattande to
talt ca 4 månaders fältarbeten. I dessa studier ingår bl.a. inspelade in
tervjuer av ca 120 personer och avlyssning av ungefär 300 timmar inspe
lade intervjuer av andra. Resultaten av de undersökningarna är redovi
sade i bl.a. Winsa 1991 och Winsa under utgivning. Jag har sökt undvika 
hänvisningar till de egna studierna, då dessa skulle bli alltför ymniga. 
Den kvalitativa aspekten i artikeln baserar sig på erfarenheter från 
min uppväxt i Kainulasjärvi, Pajala kommun, samt mina omfattande 
kontakter över i stort sett hela det finskspråkiga området men fram
förallt i de två gränskommunerna Pajala och Övertorneå. Innehållet i 
de kvalitativa aspekterna av artikeln, där jag har sökt att strukturera 
fastställda idealbegrepp, kan givetvis ifrågasättas. Fördelen är dock 
att den här formen av studier skapar nya föreställningar om minoriteter 
och formar underlag för genomtänkta empiriska undersökningar. 

INTRODUKTION 

KULTURBEGREPPET 
En kulturgräns definieras utifrån relationer mellan olika kollektiv. 
Den uppkommer som följd av bl.a. naturliga geografiska gränser, 
avvikande former av samhällspolitik, sociala och fysiska 
infrastrukturer samt politiska ideologier. En separering av olika 
grupper grundar sig delvis i abstrakta upplevelser och föreställningar 
om kollektiv identitet och samhörighet. 

Den mångtydiga termen kultur har ett otal definitioner. En fyllig och 
associationsrik beskrivning är att kultur innehåller "allt det som man 
måste veta eller tro på för att ha förmågan till att uppträda på ett ac
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ceptabelt sätt" och därav är "all kultur information" och "ett system av 
informationsprocesser" (min övers. Lancy 1983:101). Eftersom kulturen 
upprätthålls av individer som gemensamt formar en social miljö bör 
man även beakta olika definitioner av identitet. Personlig identitet 
formas från två olika håll, 1. av individens värdering av sina attity
der, åsikter och förmågor och 2. av de andra personerna som individen 
jämför sig själv med i avsikt att bilda en uppfattning om de egna attity
derna och kvalifikationerna (Allardt et al. 1979). Enligt detta 
perspektiv kan man hävda att individerna formar kollektivet, medan 
kollektivet återspeglar delar av den uppfattning som individen har om 
sig själv, samtidigt som det formar dennes personlighet. Identitet är 
således inte ett begrepp som står oberoende av ett kollektiv och andra 
identiteter utan är en kontinuerlig process av samverkande impulser 
mellan den enskilde och det allmänna. Ur denna växelverkan föds en -
ofta oreflekterad - känsla av solidaritet med den egna gruppen. 

DEN MUNTLIGA OCH SKRIFTLIGA KULTUREN 
Det hävdas att det litterata samhället ända sedan tusentals år till
baka besitter auktoritet och är normerande för de övriga samhällena 
(Goody 1986). Bland antropologer, sociologer och filosofer förekommer 
därför en relativt gammal uppdelning som, med olika motsatspar som 
t.ex. gesellschaft-gemeinschaft , rangordnar kulturen i en låg- och hög
kultur. Det litterata samhället blir normerande och dominerande p.g.a. 
sin kontextreducerade och offentliga karaktär, medan den prelitterata 
kulturen är kontextbunden, underordnad, emotionell och mer socialt in
riktad (Gellner 1994:89ff). 

Under sent 1800-tal hävdade de första sociologerna att det finns en so
cialklasskillnad i tänkande och beteende, en distinktion som man be
tecknade som naturlig kontra rationell vilja, där identiteterna kallades 
för själv och person (Tönnies 1887:249, 264). De lågutbildade formade 
en gemenskap utifrån de informella och spontana behoven i motsats till 
välutbildade som mer utgick från målinriktade relationer. Man häv
dade följaktligen att utbildning omformar inte bara tänkandet utan 
även personligheten. 

Analfabeten hävdas ha ett intimt förhållande till sin tanke, attityd 
och handling, och har därför svårigheter att frigöra sig från den egna 
kontexten (Luria 1976). Språket formar vår kontext samtidigt som det är 
en del av den. Därför etablerar läs- och skrivfärdighet möjligheter till 
att kategorisera på ett mer abstrakt och teoretiskt plan för "rent" intel
lektuellt bruk och även till att separera det tänkande subjektet från det 
tänkta objektet (jfr Ong 1990:65). Den allmänna texten är per definition 
avskild från individens omedelbara kontext, och kräver därför en här
ledning från det allmänna till det enskilda. Ordens pragmatiska me
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ning har av den anledningen större betydelse i den muntliga kulturen, 
eftersom analfabeten har svårigheter att skilja mellan socialt prak
tiskt gångbara kategoriseringar och associationer och språkets denota
tiva, kontextreducerade mening (översikt i Lancy 1983:87). Den 
kontextreducerade formen av tänkande hävdas därför separera språket 
från miljön och skapa en överordnad förståelse av det kollektiv som 
individen befinner sig i. Det finns dock studier som indikerar att det är 
den särskilda sociala diskursen som formar olika sätt att resonera 
(översikt i Gee 1994). 

NATIONSGRÄNSEN UTFORMAS 

FOLKMÄNGDEN I SVENSKA OCH FINSKA TORNEDALEN 
Uppgifterna om folkmängd nedan inkluderar de nuvarande finska kom
munerna Torneå, Ylitornio, Pello, Kolari, Muonio och Enontekiö. På den 
svenska sidan har kommunerna Haparanda, Övertorneå och Pajala in
kluderats, samt Karesuando församling. 

Sv. Tornedalen 
år: 1810 1850 1890 1910 1930 1950 1970 1980 1995 
inv: 7 058 12137 18 839 24 090 28 993 37 218 28 282 25 966 ca 26 500 

Fi. Tornedalen 
år: 1810 1850 1890 1910 1930 1950 1970 1980 1995 
inv: 7 895 10 923 17 253 23 983 30 447 39 214 43 462 43 462 44 622 
(Ur Tornedalens historia II 1993:400; Wände 1996.) 

HISTORISK BAKGRUND 
Den äldsta befolkningen i Tornedalen är samerna. Deras kultur har ald
rig haft några särskilda nationsgränser utan mera följt en naturlig in
delning i samebyar. De geografiska förhållanden samt släktskap har 
lagt grunden för de socialt traderade uppfattningarna om gränserna för 
renbetesområden. Den finsktalande befolkningen kom till Torne älvdal 
under tidig medeltid, främst från västra och östra Finland. Därtill 
fanns det eventuellt en ytterligare, mycket omtvistad, grupp betecknad 
som kainuubor. Under de första århundradena kan man anta att åtmins
tone två finska språk och de samiska språken samverkade. Under se
klernas gång sammansmälte de finska språken/dialekterna till en en
het som kom att benämnas tornedalsfinska. Gränsdragningen mellan de 
ursprungliga kommunerna längs gränsälven har förmodligen baserat sig 
just på språkliga och kulturella likheter hos de befolkningsgrupper som 
hade integrerats till en enhetlig och relativt homogen kultur. Bland 
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annat drogs en gräns mellan Åbo och Uppsala stift 1346 längs den östra 
sidan om Torne älv, som till stora delar satte de finska gränskommu
nerna under samma stift (Wikström 1982:24). 

Under 1500- och 1600-talen uppkom en savolaxisk bebyggelse. Deras 
språk har till stor del uppgått i tornedalsfinskan; de typiska savolax-
iska dragen i tornedalsfinskan är få (Vahtola 1980, Winsa 1991). En del 
typiska efternamn har dock fortfarande saxolaxiskt påbrå (Vahtola 
1980). Det fanns sannolikt olika kulturella skillnader mellan de forna 
karelarna, västfinnarna och de senare inkomna savolaxarna. Till exem
pel kan man anta att en del karelare var ortodoxt religiösa. De små 
svensktalande grupperna som förekom under medeltiden vid gränsälven 
har assimilerats till ett enhetligt språk- och kulturområde; några en
staka svenska naturnamn förekommer dock fortfarande runt trakterna 
av Kainuunkylä. Söderut avgränsades den finska kulturen (ca tre mil 
väster om Torne älv) av den svensktalande befolkningen som domine
rade på den sydvästra sidan om Sangis älv. De största folkgrupperna 
blev normerande i språkbruk och seder, medan mindre grupper assimile
rades. Somliga ortodoxa karelare blev omdöpta till den katolska läran 
(Vahtola 1980), som successivt dominerade religionen, vilken därefter 
övergick till den lutherska läran. 

Samerna avvek kulturellt, språkligt och religiöst, något som skapade 
konflikter och främjade en separering av grupperna. Åtminstone redan 
under 1800-talet kallades samerna för lappalaiset 'lappar', medan sa-
mernas beteckning på tornedalingar var lantalaiset 'ej same; jordbru
kare; i älvdalen boende; skogslandets befolkning'. Enligt etymologiska 
uppgifter betyder lantalainen 'finne som ej är från nordligaste Finland'; 
ordet är förmodligen lånat från samiska Läddi 'Finland, finnarnas bo
sättningsområde' och bl.a. lådde 'svensk'; ursprungligen eventuellt från 
nordiska 'land' (SKES 1983). 
Man kan förmoda att en enspråkig svensk, åtminstone med början under 

1800-talet, kallades för ummikko 'enspråkig (svensk)'. En självbeteck
ning på tornedalingar var förmodligen suomalainen 'finne'. Torne
dalingar kallades av enspråkiga svenskar för 'finnar' och 'lappar' 
(Slunga 1965). 

Samernas renskötsel konkurrerade med jordbruksbefolkningens intres
sen. Samerna var numerärt färre vilket ledde till att det samiska språ
ket och den samiska kulturen undanträngdes successivt. De lämnade 
dock en mängd spår efter sig i bl.a. naturnamn och samiska lån, samt 
påverkade matlagningstraditioner och utvecklingen av vinterkläder. 
Renskötseln i skogslandet förblev dock i form av koncessionsrätt för 
hemmansägare, och bedrivs i förening med jord- och skogsbruk (Groth 
1994). Det finns därför en stor mängd tornedalingar med samiskt påbrå, 
vilka även ibland betecknar sig som i viss mån samer, både bland ren
skötare och icke-renskötare. Samiska talas dock inte längre i Torne 
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älvdals nedre lopp men i stigande grad ju högre norrut man kommer, för 
att i t.ex. Karesuando vara ett relativt allmänt förekommande språk. 
Tornedalens befolkning är följaktligen en sammansmältning av flera 
olika folkslag och språk och därför en heterogen kultur. Mellan samer 
och tornedalingar har det förmodligen alltid funnits en kollektiv kultu
rell gräns som främjat olika attityder och stundtals varit en källa till 
mindre konflikter. 

Vid tiden för sekelskiftet 1800 fanns det ingen egentlig skillnad mel
lan tornedalingar på de båda sidorna av älven. Byarna längs gränsäl
ven var delade av en vattenled som förr var den viktigaste transportle
den i kontakter mellan nordligaste Norrbotten, Norge, byarna längs 
älvdalen och kusten. Kulturen, språket, religionen, namnskicket och 
ägoförhållanden var till stor del kollektiva arv. Den sociala och sam
hälleliga infrastrukturen, alltså kyrkor, ägoförhållanden, transportle
der, kommunikationer, handel, hantverksverksamhet och förmodligen 
även den tidens samhällspolitik, var gemensam. Svenska språket do
minerade inom offentlig verksamhet, men finska förekom i viss mån 
bl.a. inom kyrkans verksamhet och i den tidens lägre skolutbildning. 
Bönderna ägde mark på vardera sidan om älven och det fanns inget 'vi' 
och 'dom' mellan olika befolkningar. Det var därför i övervägande grad 
öst-västliga kontakter som dominerade samhällslivet, med Torneå som 
närmaste och största centralort för befolkningen. När gränsen mellan 
Sverige och storfurstendömet Ryssland drogs längs älvdalen 1809 grund
lades en uppdelning av kulturerna. 

FINSKA TORNEDALINGAR BLIR EN DEL AV MAJORI
TETEN OCH SVENSKA TORNEDALINGAR BILDAR 
MINORITET 
En snabbt tilltagande effekt av gränsdragningen längs Torne älv var att 
de finska tornedalingarna upphörde att vara en "minoritet" i landet 
Sverige-Finland och istället uppgick i en framväxande majoritetsbe
folkning som dominerades och undertrycktes av en annan främmande na
tion, Ryssland. Svenska språkets dominans inom det offentliga sfären 
avtog successivt efter 1850-talet och hemspråket finska blev en del av 
den offentliga kulturen. De finska tornedalingarna kom därmed att ut
veckla och anamma den tidens samhällspolitik. I det offentliga och 
privata livet kunde den finske tornedalsbonden hävda sig som likvär
dig en genomsnittlig arbetare och hemmansägare. Den finske torne-
dalingen blev därför direkt delaktig i majoritetens intressen och i den 
offentliga kultur som successivt utvecklades. 

De svenska tornedalingarna kom däremot efter 1809 att ytterligare 
försvaga sin position och kom att tillhöra en liten minoritetsbefolkning 
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med ringa inflytande över samhällspolitiken. De blev sålunda inte en 
integrerad del av det svenska majoritetskollektivet. De var redan ute
slutna från den svenskspråkiga offentliga verksamheten av en nationa
listiskt inriktad samhällspolitik, och blev behandlade som en grupp 
finsktalande som skulle underordnas majoritetsbefolkningen. De finska 
medborgarna hade tidigt den ryska förvaltningen som en gemensam 
nämnare bland svensk- och finsktalande, medan den svenske torne-
dalingen blev utsatt för en allt kraftigare assimilationspolitik av det 
egna landets regering. 

Den svenske tornedalingen blev till ett politiskt och nationellt pro
blem för Sverige, och kunde inte beredas fullt tillträde till den offent
liga förvaltningen och det politiska livet innan han/hon bytte språk 
eller behärskade svenska likvärdigt de enspråkigas färdigheter. Den 
svenske tornedalingen kunde därför inte söka stöd hos en större grupp för 
att främja interna intressen, utan måste förlita sig på att det enspråkiga 
kollektivet tillgodosåg även de tvåspråkigas intressen. 
Samerna började känna av nationsgränsens inverkan på kulturen senast 

under 1850-talet. Man började tidigt att förhindra att renar från andra 
länder utnyttjade inhemska renbetesområden. Tidigare kunde samerna 
vandra fritt med sina renhjordar över alla nationsgränser (Groth 
1994:73). Under denna tidsperiod började relationerna med Ryssland att 
försämras och den svenska staten började orientera sig västerut. År 1855 
lovade unionen Sverige-Norge i ett traktat att inte medge Ryssland 
vare sig betes- eller fiskerättigheter eller andra liknande rättigheter 
för sina samer bosatta på den östra sidan om gränsen (a.a.). 1889 stäng
des slutligen gränsen för svenska och finska samer på initiativ av Ryss
land. Därmed bröts de urgamla flyttningsvägarna. Detta var ett viktigt 
steg för samernas omorientering av sin traditionella näring. 

SAMHÄLLSPOLITIKEN UTGÅR IFRÅN NATIONALIS
TISKA OCH SOCIALDARWINISTISKA IDEER 
Före 1870 bedrev man i Norge en form av kulturell minoritetspolitik i 
förhållandet till samer och kväner (Eriksen & Niemi 1981:47). Under 
senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet spreds relativt all
mänt socialdarwinistiska idéer om att olika folkslag bar på särskilda 
egenskaper. I Norge och Sverige fick dessa idéer inflytande i samhälls
planering runt 1870 (Eriksen & Niemi 1988:37). Samer och kväner defi
nierades av de norska och svenska regeringarnas företrädare som primi
tiva. Man uppfattade därför förmodligen relativt allmänt under andra 
hälften av 1800-talet tornedalingarna som ett underlägset folk som ta
lade ett mindervärdigt språk, som en finsk resenär beskrev situationen 
1865 (Slunga 1965:32, 48). Det medförde att även deras kultur ansågs 
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mindre viktig att utveckla och bevara just p.g.a. att den inte bedömdes 
kunna konkurrera med den starkare majoritetsbefolkningens. 
Under början av 1900-talet ansåg ledande myndighetspersoner att den 

rådande efterblivenheten i Norrbottens finnbygd inte berodde på finska 
språket, utan på den mentala läggning och initiativlöshet som hade 
uppkommit som en olycklig följd av blandningen mellan finskt och 
svenskt blod (Klockare 1982:32). 
Finnbygdsutredningen utgick stundtals öppet ifrån denna idé om kopp

lingen mellan specifika egenskaper och folkslag, och beskrev torneda-
lingen som "sällan i lynne att skratta, skämta och sjunga visor, men han 
klagar och jämrar sig icke heller. Han är allvarlig i tal, väsen och om
döme, i de största sorger och motgångar resignerar han, men därför är 
han icke slö. Om man kommer honom inpå livet, finner man, att han 
både känner och tänker djupt och vackert." (Groth 1994:125). Intrycket 
var således att han i förstone inte tycks besitta goda intellektuella fär
digheter, men att skenet bedrar. Därtill uppges befolkningen sätta stort 
värde på att tillhöra Sverige. "Fosterlandet står för honom såsom högt, 
stort och starkt [...] och därför strävar han efter att tillägna sig svenskt 
språk och svensk kultur" (Groth 1988:125). Den här sortens påståenden 
lade grunden för det övriga Sveriges allmänna attityder om den 
finsktalande befolkningen. 
Finnarna definierades av svenska forskare så sent som 1946 som bl.a. 

mindre framgångsrika och intelligenta, obalanserade, envisa och kri
minella (Beckman 1966:58-59). Ännu under 1950-talet ansåg åtskilliga 
lärare att tornedalingar var begåvningsmässigt svagare än enspråkiga 
svenskar. 

DEN FRAMVÄXANDE NATIONALISMEN I EUROPA 
Det hävdas att finlandssvenskarna tidigare inte identifierade sig själv 
utifrån språklig tillhörighet. De var en mängd sociala grupper med få 
gemensamma intressen ända fram till de sista decennierna av 1800-talet 
(Allardt & Miemois 1981). De etniska grupperna var således inte med
vetna om, eller förmögna till, att uttrycka sin etnicitet trots att språk
gränser mer styrde social interaktion då än senare, hävdar Allardt et 
al. (1979:18). 
Det torde ha existerat starkare kulturella gränslinjer mellan etniska 

grupper före den nationalistiska epoken och innan det offentliga sam
hället blev utbyggt, men p.g.a. den låga utbildningsnivån och de få kon
takterna över språk- och kulturgränser förblev man omedveten om språ
kets betydelse för den sociala identiteten. Grupper med låg social status 
var mer beroende av den informella sektorn och hade svagare möjlighe
ter till rationella ställningstaganden som utgick från metakulturella 
jämförelser. Frånvaron av kategoriseringar utifrån språklig tillhörig
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het är förmodligen tillämpbar även i Tornedalen. Det bör ha inneburit 
att det var byar och religösa församlingar som band samman 
individerna i sociala informella nätverk, där den religiösa institutio
nen var den främsta offentliga struktur invånarna kom i kontakt med. 
Först i mötet med andra grupper väcks medvetenhet om den egna grup
pens sociala position och en självkategorisering blir möjlig. 
Den moderna nationalistiska epoken påbörjades i Sverige senare än i 

flera andra europeiska länder och påverkade först under slutet av 1800-
talet svenska minoriteter (Wingstedt 1996:56). Det har hävdats att na
tionalismen växte fram som en ersättning för eroderade sociala struktu
rer i bondesamhället (Allardt et al. 1979:17) och som en effekt av indus
trialismen. Nationalismen var därför en följdverkning av en växande 
internationalisering och ersatte gamla traditionella sociala band 
(Gellner 1994). Det som sociologin betecknar som informella strukturer 
av gemenskap blev följaktligen successivt ersatt med mer motivinrik-
tade relationer och strukturer, något som är en direkt följd av utbild
ningsväsendets framväxt och utvecklade kommunikationer. En domine
rande offentlig kultur blev följden av det litterata samhället. Idén om 
en nation främjades av den stigande metakulturella medvetenheten, de 
ökade kommunikationerna och det allmänna bruket av lokalspråken i 
skriven form. Nationalismen har bl.a. av denna anledning definierats 
som 'föreställd gemenskap' (imagined community, Anderson 1991) 
Avsaknaden av utbildning i minoritetsspråket bidrog förmodligen till 

att de traditionella sociala nätverken förblev mer motståndskraftiga 
bland små språkgrupper än bland en växande klass med stigande utbild
ning och ökande metakulturell medvetenhet. Små språkgrupper började 
därför att bli betraktade som kvarlevor av en svunnen tid, och den ideo
logiska inriktningen på samhällspolitiken lämnade det oreflekterade 
etniska och traditionella perspekivet på befolkningsgrupper till för
mån för ett motivinriktat klassperpektiv. Weber, Tönnies, Durkheim 
m. fl. inom den framväxande sociologin utgick från den då moderna 
termen klasser, vilken till stor del baserades på den gryende 
marxismen. Minoritetsspråken tilläts dock sällan att bli integrerade 
delar av det institutionaliserade samhället där förnuft, rationalitet 
och vetenskap menades råda, utan förträngdes allt mer in i det fält som 
betraktades som traditionellt och emotionellt. Språk rangordnades 
efter samma marxistiska principer: det sakrala latinet som tidigare 
var ett av de bästa analytiska instrumenten låg i toppen, medan 
minoritetsspråken ansågs som olämpliga för intellektuella uppgifter 
(Neide et al. 1996). 
Den svenska språkpolitiken i Tornedalen blev till en underordnad del 

av den i allmänhet framväxande starka nationalismen. Ett språk - ett 
folk - en kultur var devisen. Språk blev associerade med nation och de 
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som ville värna finskan blev följaktligen stämplade som finska natio
nalister eller fennomaner (Slunga 1965:40). 

NATIONALISMEN I FINLAND 
Den nationalistiska idén hade i Finland under mitten av 1800-talet 
starka förespråkare bland både svensk- och finsktalande. Rysskräcken 
var etablerad sedan århundraden. Det fanns av historiska skäl en utta
lad rädsla för en expansionistisk rysk politik som utnyttjade finska 
språket som ett politiskt instrument. Gränsområdet ansågs av politiker 
och försvaret vara Sveriges "akilleshäl" och jämfördes med den tidens 
politiskt känsliga områden som Schlesvig-Holstein och i viss mån med 
Åland (Slunga 1965). Ett gränsområde där minoritetsspråket var 
majoritetsspråk på den andra sidan gränsen uppfattades ofta som ett 
politiskt instabilt område (Wingstedt 1996:55). Byggandet av en 
kulturgräns ansågs därför lika viktigt som byggandet av Bodens 
fästning (Klockare 1982:13). Ur försvarssynpunkt ansågs ett avbefolkat 
område vara att föredra (Slunga 1965:130). 
Redan 1860 skrev landshövding P. H. Widmark att man vid plane

ringen av språkundervisningen i det finskspråkiga området borde be
akta politiska aspekter (Eriksen & Niemi 1988:37 f). Ryska revolutio
nen blev en stor omvälvande brytpunkt som separerade östra Europa 
från västra Europa. En skarp politisk-ideologisk rödfärgad gräns drogs 
längs Torne älv. Inbördeskriget och den gryende finska lappofascismen 
inympade en hastigt växande rädsla för etnisk konflikt. Därtill hade 
Finland själv språkliga minoritetstvister, främst med de 
svensktalande. 
Som en motreaktion till försvenskningspolitiken på den svenska sidan 

och som ett led i Finlands nationalistiska strävanden bildades den s. k. 
Västerbottenskommittén (Länsiphohjan toimikunta). 1919 krävde le
dande personer i Torneå att gränsen skulle flyttas till Kalix älv 
(Hederyd 1992:223). Avsikten att sprida finskspråkig information i 
Svenska Tornedalen och försöka få till stånd att ett antal skolelever 
fick utbildning i Finland ända upp till universitetsnivå uppfattades av 
somliga som en nationalistisk verksamhet med underligande politiska 
motiv. Det finns dock inga uppgifter på hur många som åkte till Finland 
i utbildningssyfte. En posttjänsteman på den svenska sidan hjälpte till 
att förmedla kontakter. Han blev sedermera omplacerad söderut 
(Slunga 1965). Redan 1928 betecknade finska aktivister 
tornedalingarna som en nationell minoritet och hävdade att den 
svenska språkpolitiken stod i strid med Folkförbundets grundsatser 
(Slunga 1965:47). 
De ideologiska skillnaderna och de växande klassmotsättningarna i 

det svenska samhället skapade misstänksamhet även mot enskilda in-
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divider från Finland. Myndigheterna sökte beteckna kringresande ka
relska och finska sågfilare och handelsmän som misstänkta spioner 
(Slunga 1965) - även finnar i gemen blev i viss mån liktydigt med spio
ner. 
Den finska aktiviteten i Tornedalen fick under 1930-talet avarter i 

form av försök till att införliva Tornedalen med Finland genom den 
verksamhet som organiserades av Akademiska Karelska Sällskapet, 
AKS (Klockare 1982:10). Förmodligen var det inte en slump att den sti
pendiat som samlade in språkmaterial i Norrbotten under tidigt 1930-
tal var en stark finskhetsivrare och medlem av AKS. Hennes politiska 
verksamhet väckte - enligt muntliga uppgifter - ofta stora aversioner i 
Tornedalen. 
Denna storfinska strävan fick till synes motsatt effekt, och svenska 

tornedalingars vilja till att utskilja sig från finska Tornedalen fick en 
kraftig skjuts framåt av finska språkaktivister och nationalister. 
Språkfrågan förblev länge en politiskt känslig fråga. Ännu så sent som 

1958-1959 anordnade man en kulturkonferens i Matarengi-Övertorneå i 
syftet att dra upp riktlinjer för framtida tvåspråkigt samarbete främst 
i kulturella frågor. Representanter för finska kommuner kunde dock inte 
inbjudas (Wände 1988). Biskopar, präster, tidningsredaktörer, lärare 
och andra välutbildade hävdade ändock närmast enstämmigt att ingen 
form av förtryck eller undertryckande av rättigheter förekom (Slunga 
1965:48ff). 

DEN OFFENTLIGA KULTUREN 

OMFORMANDET AV ADMINISTRATIVA STRUKTURER 
På administrativ nivå var den första påföljden efter 1809 att man plöts
ligt fick dubbelt så många församlingar - de tidigare församlingarna 
halverades med ett pennstreck och behövde två olika offentliga för
valtningsorgan. Befolkningsantalet uppgick till 7 058 invånare på den 
svenska sidan om gränsälven och 7 895 på den finska sidan. I den nedre 
delen av älvdalen dominerade de finska kommunerna befolkningsanta
let eftersom Haparanda kommun inte existerade och Torneå var områ
dets naturliga centrum (Tornedalens historia II 1993:400). Men flera 
församlingar på den svenska sidan var emot delningen, och 
Nedertorneås befolkning krävde att få tillhöra den ursprungliga 
församlingen (Hederyd 1992:35). Man deltog i gudstjänstbesök i finska 
Nedertorneå och använde den finska kyrkan för kyrkliga förrättningar. 
Ett kostsamt problem för den finsk-ryska sidan var att de flesta 
kyrkorna hamnade på den svenska sidan. 
En försvarspolitisk påföljd av gränsdragningen blev att Västerbottens

regementet förlorade 117 rotar ur Torneåkompaniet. Handelskontakter 
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försvårades genom att borgarna i Torneå inte fick bedriva handel på 
den svenska sidan (Slunga 1965:128,Wande 1988). Detta ledde till att 
man grundlade en handelsverksamhet som sökte omforma tidigare öst
västliga kontakter i nord-sydlig riktning på bägge sidor om 
gränsälvarna. Denna inskränkning i handeln medförde att närheten till 
gränsälven bidrog till en svagare ekonomisk utveckling. 
Det finns inga detaljerade studier av interaktionsmönster från den ti

den, men det finns historiska dokument som tyder på att de sociala kon
takterna över den nya gränsälven fortsatte nästan som vanligt. Möjlig
heterna att som förr bruka jord och skog på båda sidor om gränsälven in
skränktes inte (Groth 1994:71). Rätten till laxfiske bibehölls och rätten 
till att bruka en del öar i älven reglerades genom förhandlingar. Under 
början av 1820-talet hade ägoutbytet avklarats och bönderna på den 
svenska sidan hade inte längre några direkta äganderättsintressen som 
grund för att upprätthålla kontakter med östra sidan (Hederyd 
1992:43). Fiskerättigheterna delades gemensamt, man besökte markna
der, träffade släkt och vänner och man fortsatte att gifta sig "över äl
ven." 
Successivt behövde man dock dubblera alla offentliga institutioner och 

omforma den offentliga strukturen, bl.a. kyrkor, vägar, postväsende, 
hamnar och marknader. Torneå var både utbildnings- och handelscent
rum. Lägre utbildning förekom sedan 1630 genom Torne pedagogik 
(Wände 1988, Wingstedt 1996:51). Haparanda anlades som en ny stad 
där nya offentliga och privata strukturer behövde etableras. En ny 
hamn, ny kyrka, nya utbildningsinstitutioner behövde byggas. Den nya 
framväxande staden på den västra sidan fick först namnet Carl-Johans 
stad efter den svenska kungen, som en markering av Sveriges sista utpost 
mot öster. Namnet Haparanda antogs 1821. Stadsbebyggelsen växte och 
Haparanda erhöll stapelrättigheter 1842. 

SPRÅKPLANERINGEN UTFORMAS 
Utformningen av den officiellt hållna svenska språkpolitiken utgick 
från idén att man skulle främja ett tvåspråkigt samhälle (Slunga 
1965:53). I praktiken fanns dock andra, underliggande, avsikter. Ett av 
de första stegen för att skapa en kulturgräns initierades när den lägre 
apologistskolan i Haparanda startade sin verksamhet 1833 i syfte att 
utbilda elever till handelsyrken. Undervisningen bedrevs på finska, 
men avseende skulle fästas vid svenska språkets lärande. Den första 
folkskolan inrättades 1854 och hade finska som undervisningsspråk. 
Läroböcker köptes från Finland. Redan under denna tid började man 
betona svenska språket och att en isolering från Sveriges övriga 
områden skulle kunna leda till politisk instabilitet. Om finskan tilläts 
bli ett officiellt språk kunde det medföra förändrade politiska 
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maktstrukturer och en skarpare kulturgäns mellan svensk- och finskta
lande, medan den finska gränsen kunde försvagas (Slunga 1965). Därför 
var det strategiskt bättre att upprätta ett uppdelat bruk av språken i en 
hög- och en lågkultur. Politikerna vär förmodligen omedvetna om de bo
endes identitetskänsla och hur finska språket skulle utvecklas om fin
ska uteslöts från det offentliga samhället, men de var väl medvetna om 
riskerna för etnisk konflikt mellan två jämbördiga språkgrupper. 

NÅGRA ÅRTAL I TORNEDALENS UTBILDNINGS-HIS-
TORIA 
1888. Den första helsvenska folkskolan inrättades i Haparanda. Under 
1910-talet upphörde all finspråkig undervisning, något som sammanföll 
med att utgivningen av finskspråkiga almanackor upphörde 1918 
(Slunga 1965:165). Statsskolorna inrättades med det uttryckliga kravet 
att svenska skulle vara undervisningsspråk (Slunga 1965). 
1899. Tornedalens folkhögskola etablerades i Matarengi. Den skulle 

vara ett "bålverk för svensk odling." Möjligen fanns det flera myndig
hetspersoner med en helhjärtad och ärlig inställning till att befolk
ningen trots allt borde bli tvåspråkig, men man var förmodligen rela
tivt omedveten om språkpolitikens underliggande avsikt att upprätta 
kulturgränser som en del i den militärpolitiska planeringen. 
1921. Finnbygdutredning konstaterade att befolkningen redan var mo

gen för att mottaga undervisning på enbart svenska, och att detta var 
befolkningens eget önskemål. 
Det fanns dock en del välutbildade som försökte få till stånd en mer 

till området anpassad språkpolitik, men de fick litet stöd av myndig
heter eller lokalbefolkning. Ett av sätten att tysta opinionen var att 
stämpla varje finskinriktad politik som "finskfanatiker" och att miss
tänkliggöra personerna som landsförrädare (Hederyd 1992:219). 
1955. Finska blev ett frivilligt extra ämne i gymnasiet, formellt redan 

1944, men i praktiken genomfört först 1955 (Groth 1984, Wände 1984b, 
Hederyd 1992). 
1957. Det lokala förbudet mot att tala finska på skolgårdarna upp

hävdes, och Övertorneå bibliotek fick rätt att inköpa finskspråkig lit
teratur (Winsa U.U.). 

1962. Det blev möjligt att studera finska i 7-8:e klass som ett frivilligt 
val. Valde man finska blev dock följden att man inte kunde fortsätta 
med gymnasiestudier (Winsa u.u.). 
1970. Tornedalingarna fick rättighet att studera hemspråket finska i 

grundskolan, utan att detta val inverkade menligt på framtida studier. 
1976 genomfördes hemspråksreformen. 1986 fick samer, tornedalingar 
och zigenare särskilda hemspråksrättigheter. 
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Intresset att läsa hemspråk är dock sakteligen i avtagande sedan slu
tet av 1980-talet. Enbart ca 35% av grundskoleeleverna läser fin-
ska/tornedalsfinska som hemspråk och detta bara 1-2 timmar/vecka 
(1994). Det finns enbart en språkskola i Haparanda där finska är under
visningsspråk. I Kangos grundskola är tornedalsfinska ett obligatoriskt 
ämne ca 3 timmar/ vecka. I en skola i Pajala är hemspråk och lokalkul
tur ett obligatoriskt ämne 1 timme/vecka (Winsa u.u.). 

SVENSKA SPRÅKET ETABLERAS I DEN OFFENTLIGA 
STRUKTUREN 
När Haparanda fick stapelrättigheter 1842 flyttade det svensksprå
kiga borgerskapet in och finskan blev från första stund utelämnad från 
det officiella livets Haparanda. Stadens styrelse hade från sitt första 
möte enbart ledamöter med svenska namn, trots att den finsktalande be
folkningen utgjorde ca 50% av Haparanda stad (Hederyd 1992:83). Det 
fanns sannolikt en medveten avsikt att utesluta finska från det offent
liga samhället. Den ideologin inkluderade nästan all samhällsplane
ring - religionen i viss mån undantagen. När järnvägen byggdes bytte 
man en del finska ortnamn till svenska. Matarengi blev Övertorneå, 
Vittaniemi blev Risudden, Hietaniemi blev Hedenäset, Päkkilä blev 
Bäckesta, Alkkula blev Alkullen. 
Avsikten att utesluta finskan från det offentliga samhället blev fram

förallt påtagligt vid skapandet av nya gatunamn. Redan när Hapa
randa grundlades fick alla nya gator svenska namn. Denna inriktning 
har sedan följts av i stort sett hela den svenska sidan av Torne älvdal 
och hela det finskspråkiga området ända fram till det senaste decen
niet (en viss förändringsprocess är på gång). Det finns knappt några fin
ska gatunamn. Däremot har skogsbilvägar ofta betecknats utifrån lo
kala naturnamn. Ännu under 1990-talet påstod en fritidspolitiker i 
Övertorneå kommun att gatunamn som Birkarlavägen ansågs som poli
tiskt känsliga. Finska och samiska gatunamn ansågs som otänkbara. 
Pajala kommunfullmäktige fruktade under 1980-talet att finska ort
namn kunde inverka negativt på företagsamheten . 
I Gällivare kommun sökte man t.o.m. byta namn på flera byar, Kuusi-

huornas blev Granhult, Koijuvaara blev Björkberget m. fl. Detta sam
manföll ungefär i tiden med 1950-talets stora intresse för att försvenska 
efternamnen (Sandström 1991). 
Personnamnen avslöjar den etniska tillhörigheten och i Tornedalen 

ofta även den lokala bostadsorten. Eftersom finskan successivt förpas
sades till den privata sfären innebar det att även finska namn tilläts 
genomgå ett byte till svenska motsvarigheter. Redan under början av 
1900-talet fick de flesta nyfödda barn ett svenskt förnamn. Några en
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staka finska förnamn förekommer dock fortfarande. Ett stort antal 
finska efternamn byttes ut i samband med strukturomvandlingen under 
1950-talet, när åtskilliga tornedalingar i och med att de tvingades 
lämna orten och söka sin bärgning i städer och i södra Sverige kom i kon
takt med enspråkiga svenskar. Den mest allmänna orsaken till namnby
tena angavs vara att det fanns för många med samma släktnamn, men 
även den pejorativa associationen var överraskande ofta angiven som 
grund för namnbyte (Sandström 1991). Mycket sällan antog man ett 
finskt släktnamn. Namnbytet ingick som en del i formandet av en ny 
identitet. En avgörande socioekonomisk orsak till namnbytet var dock 
att det underlättade för åtskilliga tornedalingar att få arbete i ensprå
kiga miljöer. Det finns otaliga vittnesbörd på att det var svårare att få 
offentliga tjänster under t.ex. 1940-1970-talen om man hade ett finskt 
efternamn, bröt starkt på finska eller överhuvudtaget kunde finska, i 
yrken som skolinspektör, arméofficer eller liknande relativt framträ
dande positioner inom offentlig förvaltning. 
Hundar, hästar och kor fick svenska namn under framförallt 1950-

1960-talen. (Av någon anledning började man även att tilltala hundar 
enbart på svenska under 1950-60-talen.) Stugor och hus behöll ofta de 
finska beteckningarna, men nybyggen fick oftast nya svenska eller 
ibland t.o.m. engelska namn, t.ex. Ponderosa. 
Statskyrkan hade självmotsägande ståndpunkter i språkfrågan. Upp

rättandet av en kulturgräns ansågs som viktigt ur nationell synpunkt, 
men andlig fostran i det finska språket betonades (Slunga 1965:139ff). 
Det religiösa språket i statskyrkan var därför ofta finska, men stora 
försök gjordes åtminstone redan under tidigt 1900-tal att införa svenska 
även i den del av offentlig förvaltning där känslor, traditioner och atti
tyder hade störst inverkan (SOU 1921). 
Eftersom området var glest befolkat med svag ekonomi upprättades ett 

slags skolinternat där avlägset boende barn fick mat och logi. 
Arbetsstugor etablerades under slutet av 1800-talet för att underlätta 
bördorna bland de fattigaste, men de ansågs även vara ett viktigt 
instrument i försvenskningsarbetet (Slunga 1965:140). Otaliga muntliga 
uppgifter berättar om bestraffningar av barn om de talade finska i 
föreståndarens närvaro, eller om något barn skvallrade för denne. 
Redan 1865 anklagade finnar Sveriges regering för att medvetet 

avkulturalisera området genom att inte förse befolkningen med 
finskspråkig litteratur (Slunga 1965:32). Senare fick Övertorneå 
bibliotek rätt att tillhandahålla god svensk litteratur enbart (Slunga 
1965). De boklådor som cirkulerade i området under 1900-talet föreslogs 
innehålla enbart svenska böcker (SOU 1921). Svenska språket har 
dominerat tidningarna, men Haparandabladet-HßflpßnmftßttZe/zfz har 
dock alltid varit tvåspråkig, och har t.o.m. en spalt på tornedalsfinska 
sedan mitten av 1980-talet. 
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En avgörande influens i försvenskningsarbetet var radio och TV. Genom 
dessa kanaler kom det offentliga samhället ända in i hemmiljön. Ra
dion blev allmän under första hälften av 1900-talet, och sändningar på 
finska ett par timmar i veckan blev allmänna fr.o.m. 1957. TV blev ett 
vardagsföremål i snart sagt varje hem under 1960-talet. 
Det fanns dock några enstaka områden där finskan fick ett officiellt 

godkännande. Domstolsväsendet anställde under mitten av 1800-talet 
tolkar för att underlätta kommunikationen, eftersom domare och admi
nistrativa tjänstemän oftast inte behärskade finska. Därtill översattes 
vissa lagtexter till finska 1873 (Tornedalica 1989). Men det var inte 
vanligt att folk med lägre utbildning läste lagtexter, i synnerhet som de 
inte undervisades i finska språket och skolutbildningen var bristfällig. 
Successivt byggdes det upp en offentlig sektor på bägge sidor om grän

sälven. I praktiken innebar det att en dubbel uppsättning av varje of
fentlig institution etablerades: skola, elektriskt nätverk, massmedia, 
vårdcentral, postväsende, kyrka, tullväsende, busslinjer och andra of
fentliga strukturer som till övervägande del hade inriktningen att upp
rätta nätverk och kontakter med södra Finland respektive Sverige. De 
officiella gränskontakterna minskade i hastig takt, trots att befolk
ningen av hävd, släktskap och samhörighet upprätthöll kontakterna. 
Dessa individbaserade relationer uppmuntrades inte av det officiella 
samhället och varje form av föreningskontakter motarbetades. 
Haparanda blev i praktiken de svenskspråkigas starkaste fäste i Tor

nedalen. Den nedlåtande attityden mot finska fick bl.a. till följd att en-
språkighet i en gränstrakt ansågs som något eftersträvansvärt, medan 
tvåspråkighet var en börda som borde undvikas. Svenska språkets över
ordnade position medförde att byar med bredare social diversifiering 
hade en högre andel svensktalande, och genom identifieringen med 
svenska språket fick hela bykollektivet en högre status. Det ansågs 
allmänt i byarna att övertorneå- och haparandaborna var "finare" folk 
(Winsa U.U.). 

Eftersom hemspråket finska med tiden associerades med bl.a. arbets
löshet, hemmiljö och traditionella näringar skapade det en ovilja hos 
politiker och administratörer på lokal, regional och nationell nivå att 
överhuvudtaget omnämna finskan i Tornedalen i samhällsplanering 
och utredningar (Winsa u.u.). Bland annat genomfördes en statlig 
utredning om turismen i Norrbotten så sent som 1990. Tornedalsfinskan 
nämns där med någon mening, medan den samiska kulturens potential 
för utveckling av turismen diskuteras i ett stycke (SOU 1990:103). 
Tornedalsfinskan upphörde sålunda att existera i de flesta offentliga 
utredningar och samhällsplaner. 
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SOCALA FAKTORER SOM FÖRSVÅRADE FÖR
SVENSKNINGEN 

ÖVERKALIXMÅLET BILDADE KULTURGRÄNS 
Sverige bestod fram till 1800-talets första hälft av en mängd olika dia
lekter som med modern språksociologisk terminologi i åtskilliga fall 
kan betecknas som olika språk. I synnerhet i Norrbotten fanns det en 
skarp språkgräns mellan finska och överkalixmål. Befolkningen hade 
t.o.m. gamla folkliga talesätt för att markera gränsen mellan finsk kul
tur och kulturen längs nedre delen av Kalix älvdal (från trakterna kring 
Hoppet till Kalix älvdals mynning). Befolkningen ansågs vara annor
lunda till kroppsformen, kulturen, språkbruket och ansågs tala en obe
griplig svenska: 

Piru ymmärsi kaikki kielet, mutta ko se tuli Kainuusheen se sano: Täta ymmärä pirukhaan 
'Fan förstod alla språk, men när han kom till Kalix sa han: 
-Detta förstår inte ens fan själv'. 

Om deras avvikande brödkultur och förmodade kroppsbyggnad fanns 
det flera talesätt. Det särskilda tunnbrödet i Överkalix användes som 
metaforisk beskrivning för att beskriva kalixbon som en gänglig man 
med tunna ben, kainulainen karppisääri. Till och med om ansiktsformen 
finns det enstaka uppgifter, t.ex.kainulainen soikka naama (Winsa 
1991), 'en person från Kainuu med långsmalt ansikte'. 

LARS LEVI LAESTADIUS SAMMANFÖRDE TORNE-
DALINGARNA 
Den religiösa rörelse Lars Levi Laestadius grundlade bidrog till en allt 
starkare känsla av samhörighet mellan västra och östra Tornedalen ge
nom att den började avvika från den enhetliga religionen. Genom den 
sammanfördes finsktalande tornedalingar på vardera sidan om älven 
med kväner och samer. Laestadianismen introducerade en av de vikti
gaste religiösa skiljelinjerna mellan enspråkiga svenskar och svenska 
tornedalingar och bidrog till att finskan fick en stark halv-officiell po
sition i svenska Tornedalen. Samtidigt försvårade religiositeten upp
rättandet av en kulturgräns mellan gränskommunerna. 
Laestadianismen lade även grunden till att finska språket där och i 

viss mån även inom Svenska kyrkan i Tornedalen fick en stark halvt of
fentlig domän. Denna form av kulturell självkategorisering och separe
ring från majoritetssamhället uppfattades som en politiskt instabilise-
rande faktor, eftersom religionen sökte upprätta kulturkontakter inom 
Nordkalotten och främja en kulturgräns som följde språkliga gränser. 
Laestadianismen uppfattades därför som ett reellt hot då den kunde 
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förena religionen med den finska nationalismen (Eriksen & Niemi 
1981:43). Av den anledningen gjordes allvarliga försök att undantränga 
finskan även från det religiösa fältet (SOU 1921). Effekten kan i prak
tiken ha blivit det motsatta förhållandet, nämligen att laestadianis-
men växte sig starkare som motpol till försvenskningskampanjen inom 
statskyrkan. Åtminstone bland de norska laestadianska kvänerna pro
testerade man högljutt mot bruket av norska i religionsundervisningen 
(Eriksen & Niemi 1981:45), men även enstaka tornedalska präster pro
testerade, (SOU 1921). Under 1800-talets framväxande frireligiösa pe
riod var detta sannolikt mycket utmanande för nationens sammanhål
lande enhetliga religion, den lutherska kyrkan. Frireligiösa sekter sågs 
med stor misstro av både statskyrkan och myndigheterna. 

SPRÅKTILLHÖRIGHET STYR FÖRENINGSAKTIVITET 
Det fanns förmodligen redan tidigt ett lågt intresse för föreningsverk
samhet med medlemmar och verksamhet på bägge sidor om gränsälven, 
eftersom detta skulle löpa risk att bli betraktat som antinationalistisk 
verksamhet. Det svenska språkets dominans inom det offentliga fick 
till följd att de tornedalska föreningarna blev färre till antalet på den 
svenska sidan, och dominerades av dem som hade bäst kompetens i 
svenska (Jaakkola 1969). Det innebar att finsktalande svenska torne-
dalingar var mindre aktiva i föreningar. 
Diglossin i språkbruket fick dock som följd att de som aktivt behär

skade finska och hade svaga kunskaper i svenska ibland tvingades att 
organisera sina egna föreningar för att kunna göra sina röster hörda. Till 
exempel bildades i Seittenka(a)ri-Seskarö två olika nykterhetsloger, 
en finsk- och en svenskspråkig. Den finskspråkiga föreningen lär ha va
rit mer radikal, medan den svenskspråkiga var mer borgerligt inriktad 
(Hederyd 1992:209). Ur den finska nykterhetsrörelsen föddes en finsk
språkig amatörteaterverksamhet där de aktiva var sågsverksarbetare 
på ön. 
Under tidigt 1900-tal förekom livliga kontakter över gränsälven, nå

got som bl.a. ledde till att man försökte etablera en viss offentlig kultu
rell verksamhet på finska. En ungdomsrörelse grundades som bland an
nat satte upp en teaterpjäs i Torneå 1905. 1908 fick föreningen eget hus i 
Kukkola och man införskaffade ett litet bibliotek med svensk- och 
finskspråkig litteratur. Men även detta ansågs hota svenska språkets 
ställning och minska nationsgränsens kulturella betydelse. Verksamhe
ten väckte misshag bland svenskhetsivrarna och i Overtorneå folkhög
skola. Den kvästes genom att bli stämplad som fennomansk, tsarrysk 
och socialistisk (Klockare 1982:7). Den sociala organisationen skulle 
enligt rådande språkpolitik främja svenska språket i det offentliga och 
därmed också en diglossisk uppdelning av finska och svenska. 
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SPRÅKLIG STATUS SEPARERAR TOR NE-
DALINGARNA 

SPRÅKET ÄR EN DEL AV IDENTITETEN 
Det finns en allmän idé om att det talade språket är starkt associerat 
med den personliga identiteten, och eftersom språket är ett socialt fe
nomen kategoriseras inviden av utomstående efter det språk han/hon 
talar. Enkla exempel på detta är exempelvis att det ofta upplevs som 
kränkande när man diskuterar eller söker definiera talarens dialekt
ala/språkliga status. 
Inom sociologin finns det ett underliggande generellt antagande om att 

den egna självkänslan förstärks och utvecklas genom medlemskap i en 
2 socialgrupp med hög status (Liebkind 1989). Eftersom språk existerar i 

kontakt med olika sociala grupper och talas av olika grupper är det 
även knutet till socialklasser. Det innebär att minoritetsspråk och va-
rieteter tycks korrespondera med en rangordnande sociala skala. I 
språkligt hänseende avspeglas den sociala ordningen i behovet av att 
internalisera språkliga förebilder. Det är välbekant att språkliga pre
stigeformer förmedlas främst av den välutbildade klassen (Paunonen 
1982:53f). Det leder till ett språksociologiskt antagande om att det inte 
finns några jämlika språk i det sociala livet, alla språk är rangordnade 
(Neide et al. 1996). Den sociala statusen formas och bestäms av attity
der som individerna och kollektivet har om sig själva och andra. Statu
sen styrs av kollektivets socioekonomi, dess storlek och det stöd som 
språket har från offentliga institutioner. 

En tydlig korrespondens mellan institutionellt stöd och språkets status 
har påvisats utifrån studier av 48 minoritetsregioner inom EU (Neide et 
al. 1996). Denna korrelation beror förmodligen på det enkla faktum att 
institutionellt stöd medför en social stratifiering av minoritetsspråkets 
talare. Frånvaron eller existensen av institutionellt stöd förutsäger hur 
mycket det särskilda språket används i det offentliga och det privata. 
Följaktligen kan språklig status definieras som språkets värde för so
cial rörlighet, d.v.s. hur stora möjligheter till social karriär det sär
skilda språket möjliggör (Lepretre 1996). Språkets prestige kan definie
ras som dess position i förhållande till andra språk. Ju högre prestige 
ett språk besitter desto mer är det accepterat och brukat i det offentliga 
livet. En social stratifiering av minoritetsspråktalarna medför högre 
status och kan skapa förebilder för ungdomar. 
Utifrån detta antagande kan man således hävda att när ett minori

tetsspråk enbart används i hemmiljön kommer den berörda språkgrup
pen att uppleva sin identitet som stigmatiserad i förhållande till den 
språkgrupp som talar det officiella språket. Hemspråket ger få möjlig
heter till social rörlighet och associeras med känslor, hemmiljö, arbets
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löshet, jordbruk, skogsbruk, gruvnäring och traditioner. Det offentliga 
språket associeras å andra sidan med modernitet, offentligt liv, fram
gång och möjlighet till social rörlighet. Utifrån dessa associationer blir 
även individerna som talar språken rangordnade och kategoriserade i 
hierarkiska grupper. 
Stigmatiseringen av hemspråket förstärks om det enbart är ett talat 

språk, vilket försvårar en frigörelse från de informella och mer spon
tana strukturerna och utesluter deltagande i samhällets rationellt och 
formellt baserade strukturer. Den språkliga diglossin avspeglar för
modligen gruppens sociala position i samhället. Följaktligen tilldelas 
finlandsfinska, eller alla finska varieteter i Finland, högre värde, ef
tersom tornedalingen uppfattar alla dessa varianter som delar av stan
dardfinskan, medan tornedalsfinskan blir nedvärderad. Standardsven
skan har givetvis den högsta statusen, men förmodligen har även de 
flesta svenska dialekter högre status än tornedalssvenska med finsk 
brytning och tornedalsfinska. 

VARIETETSTALARNA UPPLEVER SAMHÖRIGHET MED MAJORI-
TETSSPRÅKET 
Den svenska landsbygdsbefolkningen, som tidigare talade en relativt 
kraftigt avvikande varietet av majoritetsspråket, har till stor del ge
nomgått en språkbytesprocess - i likhet med den pågående i Tornedalen 
- som slutligen resulterat i att man inte längre talar den lokala variete-
ten med barnen. Men hos varietetstalarna uppkommer förmodligen inte 
motsvarande språkkonflikt eftersom de oftast upplever sig, och blir so
cialt kategoriserade av andra grupper, som en del av nationen och där
för inte kan bli förknippade med andra grupper. Därmed blir de även 
accepterade som fullvärdiga medlemmar av majoritetsbefolkningen. 
Tornedalingarna har däremot Finland och finska varieteter som när

maste geografiska granne och finnar som närmaste släktingar. De är för
knippade med finnar av majoritetsbefolkningen (i Norrbotten finns det 
dock en relativt god medvetenhet om tornedalssvenska, separerad från 
den svenska som finska invandrare talar). Tornedalingarna försöker att 
markera avstånd men blir identifierade med finnar av den enkla anled
ningen att en finsk intonation söderut i Sverige medför att individen blir 
kategoriserad som finne och inte som tornedaling eller svensk. Den fin
ska brytningen utlöser en mängd attityder och förväntningar: "en främ
ling, en icke bofast med suspekt klassbakgrund och okunnig..." (Barth 
1971:66). Tornedalingen blir avvisad från ett fullvärdigt medlemskap i 
majoritetsbefolkningen men vill inte kännas vid den identitet som majo
riteten tillskriver honom. 
I Finland blir tornedalingen ofta lustiggjord p.g.a. den egendomliga 

och ålderdomliga finskan, men ånjöt åtminstone ända fram till de 
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senaste decennierna en bättre social position tack vare den högre 
materiella välfärden på den svenska sidan om Torne älv. Den kluvna 
identiteten reflekteras i ett talesätt som hävdar att "tornedalingen är 
främling i Sverige och gäst i Finland." 

TORNEDALINGARNAS SPRÅKLIGA IDENTITET 
I ett tvåspråkigt samhälle överskuggas den neutrala betydelsen av ter
merna enspråkig och tvåspråkig, finne eller finskspråkig av ordens so
ciala mening som associerar till identitet och status. En tvåspråkig per
son identifierar sig med minst två olika kollektiva identiteter. Den 
svenske tornedalingen upplever samhörighet med enspråkiga svenskar 
och tvåspråkiga tornedalingar (om han inte är finsk invandrare). Det 
är t.ex. vanligt att man betecknar andra generationens invandrare som 

3 tornedalingar, medan den finske invandraren är något avvikande. Den 
finske tornedalingen tycks däremot inte - utifrån detta perspektiv - be
sitta en lika distinkt uppdelning av språkliga identiteter, eftersom han 
tillhör en majoritetsbefolkning som talar varieteter av samma språk. 
För den svenske tornedalingen uppkommer dock identifikationsproblem 
i och med att han i sin finska identitet är utesluten från det offentliga 
samhället och därmed mer bunden till en mer enhetlig informell identi
tet. För den finske tornedalingen går skiljelinjen förmodligen mellan an
dra finnar utifrån föreställningar om socialklasstillhörighet och den 
ideologi som är knuten till termen, medan den svenske tornedalingens 
gruppidentitet utgår från den klassiska socialklasskategorin och det 
faktiska etnicitetsperspektivet. 
1966 var det endast drygt 20% av tornedalingarna som identifierade 

sig med det finska språket, medan ca 40% hävdade sig ha en 
tvåspråkig identitet (Jaakkola 1969), d.v.s. trots att snart sagt 
samtliga intervjuade behärskade finska var det enbart 60% som hade 
en finsk- eller tvåspråkig identitet. 1991 hävdade hälften av de 
tornedalingar som kunde finska att de hade en finsk/tornedalsfinsk 
identitet, medan endast 10% föredrog en tvåspråkig identitet (Winsa 
U.U.). En orsak till denna ökade identifiering med det finska språket är 
förmodligen att ordet tornedalsfinska var medtaget i den senare 
enkäten. Det möjliggjorde en självkategorisering som uteslöt finnar på 
den östra sidan om älven och finlandsfinskan, men fortfarande ansåg 
40% att de hade en svenskspråkig identitet. 
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SAMHÖRIGHET OCH AVSTÅNDSTAGANDE 

MINORITETENS ROLLKONFLIKT 
Gruppen skapar med hjälp av föreställningar och förebilder till stora 
delar enhetliga krav på individen och producerar en kontextbetingad 
självmedvetenhet. Därigenom blir individer kontrollerade genom nor
merande moral, attityder och förväntningar, enligt Meads 
traditionella beskrivning (Mead 1982:147). Om skillnaden mellan 
inpräglade strukturer och social personlighet är för vid kallar 
sociologer och antropologer tillståndet för en rollkonflikt (Biddle & 
Thomas 1979:12; Liebkind 1979:44). 

I en tvåspråkig miljö upplever individen en samhörighet med majori
tetspråket och en annan med minoritetsspråket. Om identiteterna är 
kraftigt avvikande i social status uppstår rollkonflikter. Hög- och låg
kultur är i tvåspråkiga samhällen - i synnerhet om hemspråket enbart 
är ett muntligt språk - distinktionen mellan minoriteten och majorite
ten. Ur majoritetens perspektiv "måste" alltså minoriteten vara del av 
den överordnade majoritetskulturen. 
Eftersom individen söker undvika ett igenkännande med de föreställ

ningar som formar en negativ självbild återstår endast att försöka re
flektera den föreställning andra grupper har. Finnar och finsktalande 
fick/får förmodligen i viss mån överta delar av den negativa identite
ten, och den finskspråkige tornedalingen försöker så långt som möjligt 
att markera skillnad mot Finland och det finska. Men samtidigt kan 
tornedalingen inte undvika att vara del av den finskspråkiga gemen
skapen. Tornedalingen vill därför i allmänhet bli associerad med det 
högre värderade majoritetsspråket och det kollektivet. Detta som en 
följd av den nedvärderande associationen till tornedalsfinskan, men 
troligtvis även av en vilja till att undvika associationer med en främ
mande nation. Identifikationen med svenska språket och majoritets
samhället ökar möjligheterna till social rörlighet. 
Rollkonflikten blir enligt detta perspektiv förstärkt om minoritets

språket enbart brukas i hemsfären, eftersom det medför social homoge
nitet inom gruppen, medan ett socialt diversifierat minoritetssamhälle 
möjliggör en bättre positiv självidentifikation även inom gruppen. 
Detta antagande får stöd av studier av invandrargrupper som indikerar 
att de invandrare som är mer angelägna att anpassa sig till majoritets
samhället också tenderar att nedvärdera den egna etniska identiteten 
och upplever en starkare etnicitetskonflikt. Däremot tycks grupper som 
söker förebilder i den egna etniciteten tendera att få färre identifika
tionskonflikter (Liebkind 1989:239ff). 
Det tycks innebära att i grupper där projiceringarna och de sociala rol

lerna är direkt knutna till den egna miljön, till språket och till den in
dividuella handlingen kan det uppkomma rollkonflikter om den pri
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vata sfärens ideal avviker kraftigt från de allmänna och offentliga 
idealen. Gruppen kan därför inte öppet hävda den prestige som det sär
skilda kollektivet besitter i den interna sociala strukturen och måste 
följaktligen skapa förtäckta prestigeformer. Termen förtäckt prestige 
tycks därför vara en omdefiniéring, eftersom vissa grupper p.g.a. sina 
avvikande karakteristika är uteslutna från den allmänna majoritetens 
normer (Liebkind 1989). Rollkonflikten hävdas vara en mycket allmän 
erfarenhet bland invandrare, i synnerhet om den egna hemkulturen av
viker starkt från det nya landets seder. Individen kan inte uppleva 
hemhörighet med någon grupp. Invandraren rör sig från ett självklart 
'vi' till ett oklart 'dom', från hemhörighet till främlingskap. Rollkon
flikten är sålunda påtaglig bland åtskilliga språkliga och nationella 
minoriteter (Liebkind 1989). Därför hävdar man att ett kännetecknande 
drag bland åtskilliga minoriteter i relation till majoriteten är en låg 
självkänsla, eller något som kallas för negativ identitet (Skutnabb-
Kangas 1988). Inom gruppen kan dock självbilden vara mer positivt för
stärkande. 

OLIKA ROLLKONFLIKTER OCH KOLLEKTIV IDENTIFIKATION 
Minoritetspositionen för svenska tornedalingar har medfört en annor
lunda rollkonflikt än den de finska tornedalingarna upplever. Bland 
svenska tornedalingar torde det finnas en föreställd etnisk distansering. 
Det var inte enbart det finska språket som den svenske tornedalingen 
ville avstå ifrån, utan även den etniska identifikationen med finnar 
överhuvudtaget. Ett relativt allmänt talesätt i Tornedalen hävdar att 
det är lättare att införliva Stockholm än svenska Tornedalen med Fin
land. Konflikten bestod i att det inte räckte med att tornedalingen själv 
tog avstånd från den finska identiteten, eftersom den enspråkiga 
majoriteten kategoriserade dem som finnar. 
Det hävdas ibland att minoriteter kan ha mer negativa uppfattningar 

om det egna kollektivet än vad majoritetsbefolkningen har om dem 
(Edwards 1979). Orsaken torde vara att de projicerar majoritetens före
ställda attityder på sig själva och följaktligen kan de utveckla dem till 
att omfatta något som endast finns hos dem själva. Åtskilliga torne
dalingar har hävdat att de besitter mer negativa attityder om Finland 
och finnar än vad enspråkiga svenskar har (Winsa u.u.). 
Enligt en idé från början av 1900-talet utvecklar barn sitt medvetande 

och tänkande i kontakten mellan handlingscentrerade strukturer, nya 
intryck och upplevelser (Vygotsky 1992). 
Om idén är gångbar bör det analogt innebära att man ökar den egna 

kulturella metamedvetenheten om en särskild kollektiv identitet i 
kontakter med andra grupper och genom att söka identifikation med ett ' 
annat kollektiv. Därför kan det tänkas att medvetandet om den kollek

26 



tiva identiteten blir starkare hos en minoritetsmedlem genom de roll
konflikter som uppkommer, trots att individen inte byter social miljö, 
utan som följd av kulturkontakter mellan minoritet och majoritet. När 
det inte finns två språk eller klara socialklassgränser i den familjära 
närmiljön kan man förvänta sig att den kollektiva samhörigheten till 
stor del förblir omedveten och att någon tydlig rollkonflikt inte 
uppkommer. Det är framförallt byte av social miljö - den så kallade 
klassresan - vilken synliggör kontraster i tänkande och attityder som 
leder till att kollektiva identiteter blir medvetna. För en majori
tetsmedlem i allmänhet anses det därför vara svårare att överhuvud
taget bli medveten om samhörigheten med en grupp. Hon påstås oftare 
hävda sin individualitet i tänkande och handling (Liebkind 1989). Den 
finske tornedalingen har enligt denna hypotes svårt att förstå på vilket 
sätt språkproblematiken i svenska Tornedalen inverkar på attityder 
och handlande. 

SAMHÖRIGHETEN UPPDELAS 

ETT VI BLIR TILL ETT VI OCH ETT DOM 
Sociala omständigheter lade sammantaget grunden för en förändring av 
attityder mellan finnar och svenska tornedalingar. Finnarna i det sven
ska samhället blev med tiden ett främmande inslag som var ekono
miskt svagare och talade ett lågt värderat språk, t.o.m. ofta en finska 
som tornedalingar ansåg vara negativt associerande. Denna separering i 
'vi' och 'dom' etablerades genom integreringen av attityder som sär
skilde befolkningsgrupperna i beteende, språk och socialt liv. Skällsord 
skapades och spreds i det finskspråkiga området: suomen vonnu, 'finskt 
patrask' var en ofta förekommande term som brukades ända fram till 
1970-1980-talen (åtminstone i Kainulasjärvi). Under senare tid har fin
ska tornedalingar börjat bruka skällsordet hurri 'svenskjävel' om sven
ska tornedalingar, analogt med beteckningen för finlandssvenskar och 
övriga svenskar. 
En avgörande orsak till de ökade sociala skillnaderna var främst ef

fekter av Finlands delaktighet i andra världskriget. Under andra 
världskriget flyttade ett stort antal finska invandrare till Tornedalen 
p.g.a. att tyska armén hade bränt ner till- grunden åtskilliga byar längs 
gränsälven på den finska sidan. I bland denna skara fanns ett relativt 
stort antal krigsveteraner med erfarenheter av krigen. Flera av dem led 
förmodligen av psykiska skador. Åtskilliga av av dem fick anställning 
som skogsarbetare och bodde i skogskojor under långa perioder. Sprit, 
fylla och slagsmål hörde till vardagen för flera av dem, även om de of
tast även hade rykte om sig att vara mycket produktiva arbetare. I byn 
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Kainulasjärvi ansåg man ännu under 1960-talet att en finsk skogsarbe
tare motsvarade två tornedalingar. 
Redan finnbygdsutredningen hävdade att tornedalsfinskan avvek 

kraftigt från högfinskan, men förmodligen var skillnaderna små mellan 
de talade språken längs gränsälvskommunerna. Under 1920-1930-talen 
inlånades fortfarande standardfinska termer till tornedalsfinskan, 
t.ex. 'cykel' pyörä, och 'elektricitet' sähkö. Efter dessa innovationer 
blev svenska språket källa för snart sagt alla nya termer (det finns dock 
tendenser till att standardfinska ord ånyo börjar brukas). Förmodligen 
finns det ett samband mellan acceptansen av nya svenska lån och att 
finska som skolspråk upphörde definitivt under början av 1900-talet 
samtidigt som den svenskspråkiga radion blev allmän i området. Det 
svenska TV-språket påverkade också kraftigt tornedalsfinskan. 

I språkbruket skapades termer för att skilja tornedalsfinskan från fins
kan öster om gränsälven. Termer som suomen suomalaisia 'finlandsfin
nar' som talade oikeata suomea 'riktig finska ' eller suomen suomea 
'finlandsfinska' var/är allmänt förekommande. Tornedalingen talade, 
som de sa, bara 'vår finska', meän kieli eller suomi 'finska'. Bonden på 
den finska sidan var inte längre en meikäläinen 'folk som vi'. Det egna 
språket blev stigmatiserat och ansågs vara kraftigt avvikande från 
standardfinska. 
Attityden är dubbelbottnad eftersom den både tillerkänner den finska 

gruppen högre språklig prestige, och samtidigt innehåller en vilja att 
markera avstånd från den varieteten. Därför förekommer även åsikten 
att finlandsfinska är vulgär och ful. Om tornedalsfinskan har finnar 
ofta en uppfattning att det är rotvälska, skrattretande, ålderdomligt, 
vulgärt och ociviliserat. I synnerhet i det offentliga saknar torne
dalingen korrekt språkstil, t.ex. på vårdcentraler (Winsa u.u.). 
Den negativa inställningen mot befolkningen i grannkommunerna torde 

även förklara varför svenska tornedalingar åtminstone ända sedan 
1960-talet har markerat distans och främlingskap i relation till den 
grupp finnar som kom till övriga Sverige efter andra världskriget. 
Känslan av samhörighet är svag mellan en grupp finnar som är aktiva 
för sitt finska ursprung och strävar efter att förbättra gruppens möjlig
heter i det nya landet och den nationella minoritet som var helt oorga
niserad i språkfrågor ända fram till 1981. Även idag har den organisa
tion som främjar minoritetsspråket i området - STR-T - ringa samarbete 
med finska invandrargrupper bosatta i t.ex. Haparanda. 
Den slutliga kulturgränsen började växa fram med ungdomar födda ef

ter 1960-talet som till övervägande del hade svag behärskning i finska. 
Nationsgränsen är nuförtiden redan i stor utsträckning en språkgräns. 
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TERMERNA FINNE, TORNEDALSFINNE, FINNBYGD OCH KATE
GORISERINGAR 
Med termen Tornedalen har man under lång tid betecknat området längs 
Torne, Muonio, Könkämä, Kalix och Tärendö älvar (Slunga 1965). Men 
som folkbeteckning har ordet tornedaling inte tidigare använts av myn
digheterna. Under 1800-talet och i början av detta sekel betecknades de 
som finnar av svenska myndigheter (Slunga 1965). Termen Norrbottens 
finnbygd förekom bl.a. i finnbygdsutredningen. Senare brukades norrbot-
tens- eller tornedalsfinnar, d.v.s. det fanns ett behov av att markera 
att de inte hade en svenskspråkig identitet. Termerna finne, 
tornedals finneoch finnbygd kom dock med tiden att upplevas som 
pejorativa av tornedalingar och associerades med något 
nedvärderande, det som tornedalingen inte vill/e kännas vid. 
Tornedalsfinne upplevs analogt ofta som en inte fullt svensk 
medborgare. En förklaring är att termen finne kan associeras med 
nationalism; termen kan bara brukas om personer som är födda eller 
bosatta i Finland. Denna association torde dock vara resultatet av den 
förda språkpolitiken. Sverigefinnar tycks till viss del sakna associ
ationen till ett finskt medborgarskap. Den närmast liggande orsaken 
till ett utbyte av terminologin torde vara att tornedalingen ville 
undvika en självkategorisering som separerade dem från det enspråkiga 
samhället, och istället bli associerade med den finskspråkiga gruppen 
öster om Torne älv. 
Under de senaste decennierna har offentliga myndigheter övergett ter

mer där ordet finne ingår och övergått till beteckningarna norrbottning, 
tornedaling, malmfältsbo, eller följande orts- eller kommunnamnen. I 
synnerhet har självbeteckningen tornedaling blivit allmänt accepterad 
av stora delar av befolkningen i gränskommunerna. 
Tornedalingarna markerade distans till befolkningen i Finland, men 

det svenska samhället ville inte acceptera dem som "riktiga" svenskar. 
En allmän medvetenhet om detta avvisande väcktes förmodligen 
främst under andra världskriget när kontakterna med enspråkiga 
svenskar var livliga längs hela gränsälven. Enspråkiga svenska 
ungdomar i armén och under krigsåren benämnde ofta tornedalingen som 
"(jävla) finnpajsare". Under kriget döpte de enspråkiga manskapet 
förläggningarna efter stora svenska segrar i gångna krig, men 
tornedalingar döpte vid ett tillfälle sin förläggning till "pajsarbo" 
(Klockare 1982:28). En av de mest vanliga frågorna tornedalingen fick 
höra under decennier var: Är du verkligen svensk? Ännu under 1970-
talet kunde FN-svenskar höra påståenden som att "vi har en utböling i 
gruppen" (muntlig info från tidigare FN-soldat, Pello). 
De flesta tornedalingar blir i södra Sverige kategoriserade som finnar. 

En tornedalsk skribent som försökt beskriva sina spontana aversioner 
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mot den påtvingade finska identiteten skrev i en novell att "även finnar 
är människor, åtminstone i viss mån..." (K-G Winsa). 

TVÅSPRÅKIGHET OCH MINORITETSPOSITION UPPLEVS SOM 
ETT STIGMA 

Täälä oon se ette net oon hävenheet, ne oon liika lik elä olheet raijaa. 'Här har man känt skam, 
de har bott för nära gränsen.' Man 50 år, Matarengi. 

Kainostavat sitä suomen kieltä, vaikka ei ossaa ruottia. 
'De skäms för sin finska, trots att de inte kan svenska.' Man i Aapua. 

Soon ihmiselle vähän känslistä. Tuntuu siila laila ku mie olen ruottalainen ette mie häätyisin 
osata ruottin paremin ku suomen. 'Det är för folket en känslig fråga. Det känns som att när 
jag är svensk så bör jag kunna bättre svenska än finska.' Man i Aapua. 

Ruottissa pittää puhua ruot tia, niin ruottalaiset sanovat.. 
'I Sverige skall man tala svenska, så säger svenskarna'. Man i Aapua. 

Redan under 1930-talet uppfattade man finskan som associerad med 
stigma. I synnerhet flickor ville inte bli tilltalade på finska i svensk-
språkigas närvaro (Klockare 1982:28). Bortåt hälften av tornedaling-
arna upplever att en del eller många fortfarande skäms för sin finska, 
framförallt för sin finska accent (Winsa u.u.). Ännu under 1970-talet var 
det vanligt att utflyttade tornedalingar undvek att berätta vilken by 
de kom från. Därtill finns det mängder med uppgifter på att man inte 
ens i Luleå talade finska offentligt på bussar eller kaféer, utan viskade 
med varandra för att inte bli uppmärksammade. 
Framförallt var svenskan mer allmän i större byar bland välutbildade 

medelklasspersoner, medan man i byarna allmänt uppfattade en torne-
daling som kunde finska som "förfinad" och "tillgjord" när han talade 
svenska. Kvinnor som talade svenska var ofta mer accepterade. 

En bidragande effekt till den stigmatiserade sociala identiteten ska
pades av forskare när man betecknade tornedalingen som halvspråkig 
(Jaakkola 1969). Tvåspråkighet ansågs därtill vara ett handikapp som 
hämmade kognitiv utveckling (Skutnabb-Kangas 1981:224f). Åtskilliga 
tornedalingar accepterade beteckningen halvspråkighet och använde 
bl.a. detta argument som orsak till att de inte talade finska med barnen. 
Därmed integrerades två värdestrukturer. Den kollektiva självbilden 
blev influerad av majoritetssamhällets värderande attityder, medan 
kollektivets interna självbild sökte motverka externa attityder. Denna 
rollkonflikt bidrog till att även associationer till Finland och finska 
språket blev utsatta för liknande stigmatisering. Även finsk musik, TV, 
finska affärer längs gränsälven, varor från Finland, finnar i allmänhet 
och den finska regeringen ansågs ofta vara av lägre värde och sämre 
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kvalitet än motsvarande svenska, hävdade många tornedalingar 
(Winsa U.U.). 

SOCIOEKONOMISKA SKILLNADER 

SKILLNADER I SOCIAL ORGANISERING OCH MATERIELL STAN
DARD UNDER 1960-TALET 
Under 1960-talet genomfördes en omfattande sociologisk studie av be
folkningens sociala förhållanden på bägge sidor om gränsälven. I påfal
lande hög grad var den sociala interaktionen likvärdig på bägge sidor 
om Torne älv. På den finska sidan var man dock mer aktiv i 
föreningsliv, trots att svenska tornedalingar oftare var medlemmar i 
olika idrottsföreningar. I politisk åskådning var den finska sidan mer 
inriktad mot centerpartiet, medan man på den svenska sidan oftare var 
socialdemokrater. Man var generellt bättre utbildad på den svenska 
sidan, i synnerhet de som hade svenska som sitt starkaste språk. Den 
laestadianska religiositeten var mer markerad på den svenska sidan 
bland äldre finsktalande generationer, men allmänna kyrkbesök var 
vanligare i Finland. I Finland läste man mer böcker, veckotidningar och 
dagstidningar trots lägre utbildningsnivå. Därtill ansåg man att det 
fanns avsevärt fler författare på den finska sidan och att 
tornedalingarna till stor del var halvspråkiga. Men samman
fattningsvis uppfattades gränsen vara främst en ekonomisk och 
nationell skiljelinje. Den svenska sidans kommuner var stadda i 
snabbare utveckling. Ungdomarna på den svenska sidan med svaga fär
digheter i finska var mer inriktade mot ett modernt samhälle med 
friare uppfostran, hävdade sociologerna. Tornedalsfinskan isolerade 
befolkningen och det angavs som en orsak till oviljan mot att lära sig 
språket. Hög arbetslöshet var förekom på bägge sidorna om gränsälven, 
men arbetsmarknaden var mer osäker på den finska sidan. (Haavio-
Mannila & Suolinna 1967, Jaakkola 1969.) 
Den förda språkpolitiken med avsikt att reducera kulturkontakterna 

och upprätta en kulturgräns som följer nationsgränsen hade redan under 
1960-talet fått konsekvenser för samexistensen. Man har kunnat konsta
tera en närmast total avsaknad av föreningskontakter över gränsälven 
(Lehtisalo 1967). De officiella myndighetskontakterna förblev spora
diska ända till det senaste decenniet. 
En attityd som skilj de de svenska tornedalingarna från sina finska 

fränder var framtidstron. Uppemot 75% av tornedalingarna på den 
svenska sidan var pessimistiskt inställda till hur Tornedalens framtid 
skulle se ut år 2 000. Den finska sidans befolkning var "bara" pessimis
tiska till 57%, trots att de hade en avsevärt sämre ekonomi. Till och 
med optimisterna trodde att bygden i framtiden - år 2000 - skulle vara 
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semesterområde. Däremot var det en överväldigande majoritet (78%) 
finska tornedalingar som ansåg att allt var bättre söderut , medan de 
svenska tornedalingarna ansåg detta vara rätt till bara 37% (Suolinna 
& Haavio-Mannila 1971). 

TVÄRGIFTEN DOMINERAS AV KVINNOR FRÅN FINLAND 
Tvärgiften har under lång tid varit ett allmänt fenomen längs gränsbyg
den. I en del gränsbyar längs Torne älv uppgick så kallade tvärgiften 
till 30-40% av alla giftermål under 1960-talet (Jaakkola 1969, Lehti-
salo 1967). 
Finska kvinnor har under lång tid dominerat tvärgiftena. Enligt en stu

die av ett antal individer drogs slutsatsen att 21% av alla mödrar i de 
fem finskspråkiga kommunerna är födda i Finland, medan fädren enbart 
till 12% är födda i där (Cullblom 1992, tabell 11). I en annan studie av 
finsktalande norrbottningar - genomförd av Sveriges Radio - var 35% av 
kvinnorna och 18% av männen i Norrbotten inte födda i Sverige 
(Gröndhal 1991:5). 
Orsaken till dominansen av finska kvinnor har förklarats med att 

kvinnor är mer benägna att gifta sig med män ur en ekonomiskt starkare 
grupp (Jaakkola 1969). Det berättas ofta i den muntliga traditionen att 
många av de ingifta finska kvinnorna var de som var mest aggressiva 
mot sina egna landsmän och hade de kraftigaste skällsorden och mest 
negativa omdömena (t.ex. Isaksson 1988:131). Den inställningen torde 
vara analog med tornedalingarnas egen ovilja mot att bli associerade 
med finnar. För de finska ingifta kvinnorna var närheten och släktska
pet mer påtagligt och därför hade de ett särskilt stort behov av att 
markera distans. Därför hävdas det att dessa kvinnor ofta relativt 
snabbt anammade den svenska tornedalsfinskan, något som kan ha 
väckt misshag bland forna landsmän öster om gränsen. 
Tvärgiftena har uppfattas som hämmande för upprättandet av en 

språkgräns. Bland annat skrev distriktläkaren i Tärendö församling re
dan under andra världskriget ett brev till Medicinalstyrelsen i Stock
holm och begärde att man borde försöka stoppa invandringen av giftas
lystna finska kvinnor till svenska Tornedalen, på grund av att dessa 
kvinnor kraftigt bidrog till att finskan fortfarande hade en stark ställ
ning i Tornedalen. Orsaken till invandringen berodde enligt distriktslä
karen på att ladugårdarna var i så eländigt skick att de tornedalska 
kvinnorna inte ville bli bondmoror och föredrog att lämna området (DN 
juni 1940). Distriktläkaren menade att en förbättring av ladugårdsstan
darden skulle bidra till en snabbare försvenskning av området. 
De finska kvinnorna ansågs ofta av de manliga hemmansägarna som 

mer arbetsamma, strävsamma och anpassliga till de förhållanden som 
rådde, medan kvinnorna från svenska Tornedalen uppfattades som bort
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skämda och alltför krävande (Isaksson 1988:126 m.fl.). Enligt den munt
liga traditionen menade en del tornedalingar att finska 
tornedalsungdomar söp och slogs mer och att de finska kvinnorna därför 
var mer benägna att gifta sig med en svensk tornedaling. 
Det finns goda indicier på att snedfördelningen i tvärgiftena styrs av 

språklig och social prestige. Finland var under lång tid ekonomiskt sva
gare än Sverige. Tydliga skillnader i materiell standard var antalet 
bilar, telefoner, kyl- och frysskåp, TV, traktorer m.m. (Haavio-
Mannila & Suolinna. 1967). Detta bidrog förmodligen till känslor av 
underlägsenhet och avundsjuka hos de finska tornedalingarna och 
därmed ett avståndstagande som förstärktes av de rådande 
attityderna. Den socioekonomiska skillnaden etablerade en tendens till 
att finska kvinnor flyttade västerut, medan tornedalska kvinnor -
enligt samstämmiga muntliga uppgifter - i högre utsträckning gifte sig 
med enspråkiga svenskar från Överkalix, Kalix och södra delarna av 
Norrbotten. Tendensen att tornedalska kvinnor gifte sig med enspråkiga 
svenska män tycks dock inte bero på större skillnader i materiell 
standard utan torde främst tillskrivas differenser i social prestige. I 
den muntliga traditionen ansågs det allmänt att en enspråkig var 
avsevärt mer attraktiv än en tvåspråkig tornedaling och därför mer 
åtråvärd på äktenskapsmarknaden. Författaren Bengt Pohjanen har 
kåserat över det finska ordet ummikko 'enspråkig (svensk)' och hävdar 
att han under barndomen uppfattade detta som liktydigt med en fin 
titel, en högt utbildad person. Tillika sammanfaller denna tendens med 
att kvinnor i Tornedalen i högre utsträckning än män undvek att lära sig 
finska. Om kvinnan hade lärt sig finska fanns det en tendens att förneka 
färdighet i finska. 

En orsak till dagens rådande stora underskott på kvinnor kan därför 
förmodligen tillskrivas finskans låga status. Paj ala kommun har Sveri
ges lägsta andel kvinnor (Winsa u.u.). En ytterligare orsak till det gene
rella underskottet av kvinnor i landsbygden kan vara en följd av att 
kvinnor av tradition sällan ärver hemmanet. Söner har bättre ekono
miska möjligheter att stanna på fädernegården. 
Under 1960-talet uppfattade många finska män och ungdomar relativt 

allmänt att svenska tornedalingar "rövade" "deras" kvinnor med hjälp 
av sina flotta bilar (Isaksson 1988, Lehtisalo 1967). Den formen av so
cial interaktion bidrog till missämja och inneboende aggressioner som 
ibland blossade upp i gränsslagsmål. Den socioekonomiska snedfördel
ningen i sig minskade den sociala interaktionen och var förmodligen 
analog med tendensen att man i högre utsträckning umgicks inom sin 
egen sociala grupp. 
Den sociala kulturgränsen skapade en vattendelare i Tornedalen. I 

synnerhet under 1970-talet växte den offentliga sektorn snabbt i svenska 
Tornedalen vilket skapade en bättre försörjning för dem som inte flyt
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tade, medan befolkningen i norra Finland i stora mängder flyttade till 
ett ekonomiskt expansivt Sverige. Trots den höga arbetslösheten har 
finska Tornedalen en mer positiv befolkningsutveckling än svenska Tor
nedalen. 

SOCIAL STATIFIERING OCH SOCIOEKONOMISK STATUS 
Genom att tillåta en institutionalisering av bara det svenska språket 
splittrade man språkgruppen och skapade en social skiktning mellan 
språkgrupperna. Den som behärskade god svenska kunde få offentliga 
tjänster, medan kunskaper i enbart finska ledde till ett praktiskt ar
bete, och en tvåspråkig tornedaling som var positivt inställd till fin
skan behandlades med misstänksamhet. Språkpolitiken medförde följ
driktigt att finskan alltmer tvingades att tillhöra hemsfären, men i 
och med detta kom finskan successivt även att bli associerad med 
fattigdom, arbetslöshet (Klockare 1982:32) och ett hinder för social 
karriär. 
Redan 1921 nämner man att området är ekonomiskt och socialt efter

blivet. Senare har en rad utredningar anmärkt att Tornedalsområdet är 
kraftigt eftersatt i ekonomisk utveckling och behöver avsevärt större 
stöd än andra inlandskommuner (SOU 1960). Under 1960-talet påvisa
des att det fanns en korrelation mellan arbetslöshet och färdighet i tor-
nedalsfinska. Ju bättre finska individen behärskade desto större var 
risken att han/hon var arbetslös (Jaakkola 1969). Svensktalande torne-
dalingar var ekonomiskt mer välbärgade än två- eller finskspråkiga. 
Det är därtill relativt välbelagt att etniska minoriteter som är ute
stängda från social delaktighet i högre grad utvecklar psykiska sjuk
domar (Allardt & Starck 1981:216). Det fanns således empiriskt stöd för 
associationen till något efterblivet och mindre eftersträvansvärt. 
Under början av 1990-talet kan man konstatera att den socioekono-

miska statusen i de tre gränskommunerna är Sveriges i särklass sva
gaste, avsevärt svagare än jämförbara inlandskommuner i Västerbotten. 
De svenska gränskommunerna uppbär ca 5 000-10 000 kronor per ca
pita/år mer i statsbidrag och sociala transfereringar än jämförbara väs
terbottenskommuner (1992/93). Företagarandan i Pajala kommun an
vänds av SAF som metaforisk motsats till Gnosjöandan. Arbetslösheten 
i Norrbotten kostade under början av 1990-talet 5 200 kronor mer per ca
pita än i Västerbotten och var/är i särklass högst i landét. Enbart i Paj
ala kostade arbetslösheten ca 160 miljoner kronor årligen 1992-1993. 
Det är relativt välbelagt att hög arbetslösheten medför högre ohälso

tal och sjukdomar. Med högre ohälsotal blir sjukvårdskostnaderna hö
gre och man kan förvänta sig kortare livslängd hos befolkningsgruppen. 
Gränskommunerna har bland de 10 högsta ohälsotalen i landet, och 
följaktligen kortare livslängd (för män) än jämförbara inlandskommu
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ner i Västerbotten. Norrbottens landsting har ca 50% högre utgifter för 
hälso- och sjukvård än Västerbotten, och ligger oftast i topp av samt
liga län i Sverige, (tidigt 1990-tal; Winsa u.u.) 
Befolkningen på den svenska sidan är starkt beroende av den 

offentliga sektorn. I Pajala arbetar inemot 50% inom denna sektor. 
Däremot är privatdelens inkomster från hushållen bland de lägsta i 
Sverige (Winsa u.u.). Turismen på den svenska sidan anses vara svagt 
utvecklad (SOU 1990:103), och samstämmiga muntliga uppgifter anser 
att turism-industrin är bättre utvecklad på den östra sidan. Det tycks 
inte vara en tillfällighet att jultomten bor i Rovaniemi, och att finska 
gränskommuner arrangerar välbesökta operor som bygger på den 
nordfinska och samiska kulturtraditionen. Den nedlåtande attityden 
mot lokalspråket på den västra sidan kan vara återspeglad i minskad 
aktivitet för att främja lokal kultur. Snart sagt varje svensk 
tornedaling hävdar att den svenska sidans befolkning lider mer av en 
"ei se kannatte" 'det lönar sig inte'-mentalitet (även om en svag 
förändring kan skönjas). 
I en omfattande studie av minoriteter bland EU:s medlemsländer påvi

sas att det råder ett relativt tydligt samband mellan variablerna sta
tus, institutionellt stöd och språklig reproduktivitet (Neide et al. 
1996:27). Om minoritetsspråket inte legitimiseras och institutionali-se-
ras i det offentliga leder det till svag identitet och på sikt till språk
död och möjligen även till en svag socioekonomisk utveckling. 
Om minoritetsspråket inte får stöd av offentliga myndigheter blir det 

successivt undanträngt till den privata sfären och alltmer associerat 
med arbetslöshet, oförmåga till social karriär och efterblivenhet. 
Oförmågan till social hierarkisering i minoritetsspråket leder till att 
den kollektiva finskspråkiga identiteten sjunker i motsvarande mån 
som majoritetsspråkets värde stiger. Ungdomen får främst enbart nega
tiva förebilder i minoritetsspråktalare och positiva förebilder i 
majoritetsspråkstalare. Detta skapar en ovilja att lära sig språket och 
en stigande nedvärdering av hela språkgruppen. Goda framgångsrika 
förebilder finns det endast ett fåtal av. 

FÖRÄNDRAT SYNSÄTT I INTERNATIONELL POLITIK 

MINORITETERS ORGANISERING OCH INTERNATIONELLA MI
NORITETSKONVENTIONER 
Om det offentliga samhället är normerande för individens uppfattning 
om lokalkulturen bör man kunna skönja en överensstämmelse mellan 
uppkomsten av internationella minoritetskonventioner och etnisk mobi
lisering. För samernas vidkommande tycks det finnas en korrespondens 
(Eriksson 1997). Efter andra världskriget började samerna att 
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organisera sig. En viktig orsak till den tidiga självkategoriseringen var 
att FN redan efter andra världskriget började uppmärksamma 
urbefolkningarnas ofta svåra sociala och ekonomiska situation. ILO-
konventionen (International Labour Organisation) från 1957 
(Thornberry 1995), bidrog till att förstärka den samiska identiteten. 
De nationella minoriteterna i den europeiska kontexten har däremot 

inte börjat arbeta för sina rättigheter förrän under slutet av 1960-talet 
(Allardt 1979). Det tycks inte finnas några direkta kopplingar till mi
noriteters rättigheter i denna rörelse, men Allardt anser den vara följ
den av den framväxande student-68 rörelsen och de svartas kamp i USA 
samt det frankofónska uppvaknandet i Quebec under 1960-talet. Under 
1980-talet har man i allt hastigare takt uppmärksammats nationella 
minoriteters särskilda problem. Europarådets nya minoritetspolitik 
har sedan slutet av 1980-talet betecknats som en kopernikansk vändning 
(Thornberry & Estebanez 1994). I och med att framtagandet av interna
tionella konventioner som främjar minoritetsspråk och -grupper ökar 
även viljan till självkategorisering och en attitydförändring tar form. 
Europaparlamentet antog 1981 de första resolutionerna som främjar mi

noritetsspråk (Vade-Mecum 1994), något som bl.a. ledde till bildandet 
av The European Bureau for Lesser Used Languages, EBLUL. EBLUL har 
starkt bidragit till att förändra attityderna till minoritetsspråk genom 
att föreningen har organiserat nästan samtliga språkliga minoriteter 
inom EU. 
Sveriges medlemskap i EU innebar bl.a. att den Svenska regeringen an

såg det som nödvändigt att söka anpassa "minoritetspolitiken" i sam-
4 förstånd med de konventioner som framtagits av Europarådet. Jord

bruksdepartementet är ansvarigt för svenska minoritetsfrågor, delvis 
därför att samiska frågor berör det departementet. 1995-1996 tillsatte 
regeringen två minoritetskommittéer som studerar om Sverige kan un
derteckna och ratificera den Europeiska språkstadgan samt en interna
tionell ramkonvention för skydd av nationella minoriteter (The Euro
pean Charter for Regional or Minority Languages och The Framework 
Convention for the Protection of National Minorities). Tornedalingar, 
samer, sverigefinnar, judar och romer är representerade i en av minori
tetsspråkkommittéernas arbete där man skall utreda vilken status de 
fyra språken tornedalsfinska, finska, samiska och romani chip bör ha.^ 
Konventionerna är framtagna av Europarådet och öppnades för under

tecknande 1992 respektive 1995 (Vade-Mecum 1994, Dir 1996:77). Norge, 
Finland, Ungern och Holland (Sverige har ännu inte undertecknat den) 
har redan ratificerat den Europeiska språkstadgan, som kräver fem ra-
tificeringar innan den träder i kraft. Den. europeiska språkstadgan läm
nar mycket detaljerade anvisningar för att bevara och utveckla minori
tetsspråk och torde vara den främsta konventionen för att skydda ex
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istensen av små nationella minoriteters språkliga rättigheter. Den in
nehåller två olika nivåer, en mer detaljerad och krävande för territori
ella språkgrupper och en avsevärt svagare reglering för icketerritori
ella språkgrupper. Dialekter eller invandrarspråk berörs inte av stad
gan. Minoritetsspråkkommittén skall om möjligt föreslå ett minimum 
av 35 paragrafer ur språkstadgan för vardera språkgruppen, innan 
Sverige kan underteckna den och därefter ratificera konventionen. 
Ramkonventionen - som är mera allmän och innehåller få detaljfrågor -
är det första juridiskt bindande multilaterala avtal som behandlar 
minoritetsfrågor i allmänhet. Den kräver att 12 av Europarådets 
medlemsländer ratificerar den innan den träder i kraft, vilket hittills 
fyra länder har gjort (Dir 1996:77). 
Den andra kommittén är parlamentariskt sammansatt och skall ta 

ställning till kriterier beträffande minoritetsbegreppet, föreslå vilka 
nationella minoriteter som ramkonventionen bör vara tillämplig på, 
samt redovisa eventuella lagstiftningsåtgärder som krävs för att Sve
rige skall kunna följa bestämmelserna i konventionen (9 politiskt valda 
representanter, Dir 1996:77). Ordförande i bägge kommittéerna är riks
dagsledamoten Carin Lundberg från Skellefteå. 
Betänkandena har planerats att bli klara under hösten 1997. Enligt 

muntliga uppgifter lär Sverige söka ratificera språkstadgan gällande 
för samiskan och finskan (med finska avses tornedalsfinska och stan
dardfinska}. för de fem finskspråkiga kommunerna enligt den 
europeiska språkstadgans högre ambitionsnivå, medan finskan, 
jiddisch och romani chip i övriga Sverige eventuellt uppnår nivån av 
icke-territoriella språk. Den eventuella regeringspropositionen som 
berör minoritetsspråk är planerad till våren 1998. Ratificeringen av den 
europeiska språkstadgan torde få en avgörande betydelse för 
gränskommunerna och relationen till befolkningen på den finska sidan 
om gränsälven. 

ETNISK NYVÄCKELSE 
Tidigare uppfattades inte språkgrupper som etniska minoriteter 
(Allardt & Starck 1981:107). Termen etnisk grupp hävdas första gången 
ha använts officiellt av FN 1949 i en kommitté som ersättning för kate-
gorisering efter ras (Svenska Dagbladet 1997-06-12). Under slutet av 
1960-talet började en allmän perspektivförskjutning äga rum i Europa. 
Den moderna termen etnisk minoritet blev allmänt accepterad och syn
sättet förändrades kraftigt (Allardt 1979). De gemensamma dragen i 
den nya etniciteten kan enligt Allardt & Starck (1981:29) sammanfattas 
i fyra företeelser: 1. den ökade betydelsen av självkategorisering eller 
självidentifikation, 2. anknytningen till samtida retorik, 3. professio-
nalisering och 4. en ökad tendens till konfliktreglering bland 
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myndigheter. En ytterligare aspekt på intresset för självkategorisering 
som etnisk grupp är graden av särskilda institutioner och organisationer 
som främjar gruppen som helhet (Allardt et al. 1979). 
I Tornedalen började man att uppmärksamma minoritetspositionen un

der slutet av 1970-talet. Tidigare tycks det ha varit mindre allmänt att 
folk från Kalix, Muonio eller andra älvdalar betecknade sig som torne-
dalingar (to(o)rniolaaksolainen). Det var förmodligen mer vanligt fö
rekommande att hävda att den geografiska positionen - hemorten, för
samlingen eller kommunen - var den främsta gemensamma nämnaren för 
individerna. Det fanns heller inte en enda förening - vare sig språklig 
eller kulturell - som försökte ena den finskspråkiga befolkningen under 
en särskild kategori, vilket förmodligen var unikt för en språklig mino
ritet under 1970-talet i Europa (Stephens 1976). Självbenämningen tor-
nedaling är dock i viss mån fortfarande inte accepterad av befolkningen 
i t.ex. Vittangi, trots att de bokstavligen bor vid Torneälvens strand. 
Som en följd av den förändrade språkpolitiken bildades Svenska Tor-

nedalingars Riksförbund - Tornionlaaksolaiset, STR-T 1981, den första 
lokala organisation som främjade tvåspråkighet och ville införa obli
gatorisk undervisning på finska/tornedalsfinska i grundskolan.6 STR-T 
betecknade tornedalingen under slutet av 1980-talet som medlem av en 
nationell minoritet och samlar idag ca 1500 direkt anslutna medlemmar 
och ca 5 000 i en paraplyorganisation. STR-T:s verksamhet bidrog till 
uppkomsten av en aktiv amatörteaterverksamhet på tornedalsfinska/ 
svenska, författare och musiker skrev och sjöng på lokalspråket och en 
allmänt mer positiv attityd till lokal kultur blev ett faktum. Den ta
lade finskan definierades av STR-T som ett eget språk, delvis förmodli
gen som en följd av den förda språkpolitiken men även som del i självka-
tegoriseringen; ca 50% uppger - i en formell intervju - att meänkieli är 
ett särskilt språk (Winsa u.u.). 
Organisationens tidskrift leder i samma riktning: Met 'Vi' (senare 

MET-avisi 'Vl-tidningen') hade under de första årtiondet en lång rad 
med publikationer som berörde rötter, historia och kollektiv själv
känsla. Ett ofta återkommande tema var det upplevda stigmat av att 
vara tvåspråkig. Man upplevde ett starkt behov av etnisk identifie
ring, men hade svårigheter att uppleva samhörighet med finnar på den 
östra sidan om älven, sverigefinnar eller med finlandsfinskan. Trots att 
tornedalsfinskan utifrån ett lingvistiskt perspektiv är en varietet av 
nordfinskan har talspråket stor betydelse som positivt förstärkande 
identitetsmarkör. Med beteckningen meänkieli/tornedalsfinska fick 
tornedalingarna en egen särskild identitet, separerade från finnar, Fin
land och enspråkiga svenskar. Samtidigt öppnade definitionen möjlig
heter till att använda språket offentligt både i skrift och tal med 
mängder av svenska lånord inblandade i en ursprunglig finska. Det un
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derlättade för åtskilliga tornedalingar att lära sig skriva på det lo
kala språket istället för på standardfinska. 
Det är ur detta perspektiv man kan förstå författaren Bengt Pohjanen 

som travesterade ett 1800-tals uttalande i Finland: "finnar vill vi inte 
7 vara och svenskar kan vi inte bli, vad är vi då?" Det talade språket 

som sin egen norm blev en viktig faktor för kollektiv identitet. 
Men trots det ökande intresset för finska/meänkieli finns det endast en 

skola, i Haparanda, där finska är instruktionsspråk, och två skolor där 
finska/meänkieli är obligatoriskt ämne. Intresset för att införa finska 
som ett obligatoriskt ämne är fortfarande lågt, och ca 20% hävdar att 
deras barn inte bör lära sig finska överhuvudtaget (Winsa u.u.). De 
flesta anser att man bör lära sig finska i hemmiljön, eller att det i prak
tiken inte är ett nödvändigt språk. 
Sveriges medlemskap i EU medförde att EBLUL upprättade en med

lemskommitté i Sverige. Representanter för språkgrupperna samer, tor
nedalingar, zigenare, sverigefinnar och judar har bildat den svenska 
medlemskommittén 1996, SWEBLUL (Swedish Bureau for Lesser Used 
Languages). I och med detta uppkom i Tornedalen en häftig debatt om 
termen minoritet, och i synnerhet om STR-T har rätt att föra torne-
dalingars talan i kontakt med EU-kommissionen. Debatten föranledde 
bl.a. en lokal politiker och kulturpersonlighet att uttala sig i lokaltid
ningen: Jag tillhör ingen minoritet, jag är svensk. Det fanns/finns flera 
välutbildade som spontant avvisade termen. De flesta, eller åtskilliga, 
tycktes vara direkta motståndare till denna självkategorisering och 
upplevde ordet minoritet som något pejorativt och motbjudande. Denna 
attityd är relativt allmänt förekommande bland flera andra språk
grupper och kan i viss mån tillämpas som en definition på en språklig 
minoritet. Termer som minoritet och etnicitet står i en hierarkiskt vär
derande relation till majoritet och definieras av en normerande majori
tet, i likhet med termerna dialekt och standardspråk. 
Den pågående förändringen av attityder till det egna kollektivet har 

även medfört en mer positiv association till finska språket och Finland. 
Uppåt 70% uppgav under början av 1990-talet att befolkningen var mer 
positivt inställd till tornedalsfinska/finska i relation till en tidigare 
uppfattning (Winsa u.u.). En del tornedalingar hävdar att de nuförtiden 
lyssnar mer på finsk musik, ser på finsk TV, färdas till Finland oftare 
och har en mindre fördomsfull inställning till Finland i största allmän
het. De menar sig ha blivit av med de yttre attityderna som påverkade 
deras personliga åsikter, och istället har de anammat en mer rationell 
och "neutral" värdering av Finland (Winsa u.u.). STR-T har anammat 
den nya attityden och beslutat att arbeta utifrån ett tornedalskt per
spektiv i språk- och kulturfrågor; termen svenska skall inom en snar 
framtid utelämnas ur föreningsnamnet Svenska Tornedalingar s Riksför
bund - Tornionlaaksolaiset, enligt ett kongressbeslut från 1997. 
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ÖKAD INTEGRERING OCG SAMARBETE ÖVER GRÄNSERNA 
Sveriges och Finlands inträde i EU har främjat ökade relationer och 
kontakter i öst-västlig riktning. Samarbete utvecklas mellan offentliga 
institutioner över gränsälven och Haparanda-Torneå betecknar sig se
dan några år tillbaka som en europeisk stad, Eurocity, där flera av de 
offentliga institutionerna är sammanslagna och en pågående integrering 
äger rum. Ett Tornedalsråd med representanter för samtliga gränskom
muner har existerat under ca 10 år. Småföretagare bildar nätverk över 
gränserna. Lokalradion planerar samsändningar med lokalradion på 
den finska sidan där engelska, finska och svenska kommer att användas 
som kommunikationsspråk. Idrottsutbytet ökar åter över gränsen. 
Därtill har man nuförtiden börjat diskutera det faktum att de flesta 

offentliga institutioner är dubblerade i en gränstrakt med litet befolk
ningsunderlag och relativt svag ekonomi. Förmodligen kommer man i 
framtiden att sammanföra åtskilliga gränsskolor, vårdcentraler, 
brandförsvar, transporter med mera och integrera den övriga offentliga 
strukturen. Detta kommer att förändra attityderna i allt hastigare takt 
och öka den sociala diversifieringen av minoritetsspråktalare på den 
svenska sidan och kravet på tvåspråkig kompetens på bägge sidor om 
gränsälven. 
Sverige och Finland har i samarbete med de övriga länderna runt 

Nordkalotten även börjat att söka och öppna vidare kontakter i öst
västlig riktning för att stimulera en socioekonomisk utveckling. Ett Ba-
rentsråd bildades 1993 av länderna kring Barentsregionen och Sverige, 
Finland, Norge, Island, Danmark, Ryssland och EU-kommissionen ingår 
i Barents euroarktiska råd (Groth 1994:24). 
De första spekulativa idéerna om framtiden och hur den ter sig år 2015 

inkluderar möjligheten att alla gränskommuner återigen slås ihop till 
en enhetlig politisk och administrativ enhet (artikelserie i NSD bl.a. 
1997-02-17). Denna integrationsprocess är till stor del en effekt av med
lemskapet i EU, och främjas bl.a. av olika strukturfonder från EU där 
interregional samarbete eftersträvas och där man söker främja en iden
titet som omfattar hela Nordkalotten (EC 1995-1999). 
Om man antar att offentliga strukturer föregår en attitydförändring 

bör den offentliga omstruktureringen på sikt minska kulturgränsens be
tydelse och medföra ett successivt återtåg till en nationsgräns, men inte 
kulturgräns. Detta bör leda till att befolkningen längs gränsälvarna i 
ökande utsträckning börjar att identifiera sig med ett växande vi-med-
vetande. På sikt blir följden att det inte längre finns några direkta 
nackdelar med att vara tvåspråkig tornedaling och söka officiella och 
socio-ekonomiska kontakter österut. Kulturgränsen skapades p.g.a. po
litiskt nationalistiska idéer, men återtåget baserar sig på en politisk 
ideologi som söker främja utbyte i öst-västlig riktning utifrån ekono
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miska teorier. I ett längre tidsperspektiv kan möjligen även nations
gränsen förlora sin betydelse. 

NEGATIVA ATTITYDER FÖRSVÅRAR GRÄNSSAMARBETET 
Ett av de största stötestenarna för lokala och regionala myndigheter är 
de socialt traderade attityderna mot tvåspråkighet. Tornedalingen i 
gemen har relativt litet intresse av att lära sig finska, medan intresset 
för att lära sig svenska på den östra sidan är i allmänhet svag. Majori
teten i åldersgrupperna upp till 30-35 år har svenska som modersmål. 
Kulturgränsen är därför i hög utsträckning även en språkgräns som in
verkar på gränssamarbetet och försvårar en sammanslagning av offent
liga institutioner. Negativa attityder anges som ett hinder i en statlig 
undersökning om gränssamarbete (Ds 1994:67). 
Under 1960-talet noterades att ungdomar på den svenska sidan var mer 

sekulariserade och mer benägna att ta avstånd från det gamla bonde
samhället och den laestadianska rörelsen än vad man var på den finska 
sidan av älven (Jaakkola 1969). Tjugo år senare konkluderade en socio
logisk studie att en kulturell skiljelinje är på väg att uppkomma mellan 
en- och tvåspråkiga tornedalingar (Waara 1996). De enspråkiga upple
ver sig inte känna gemenskap med den äldre finskspråkiga generationen 
och tar avstånd från finskan, trots att finskan i Haparanda är ett ound
gängligt språk i flera offentliga institutioner. 
I Haparanda är det vanligt att höra: - "Finskan är ett onödigt språk", 

sagt av ungdomar som bor 200 meter från gränsen. Därtill hävdar de sig 
bilda en ny generation tornedalingar som växer upp i en enspråkig miljö 
med tvåspråkiga föräldrar och tvåspråkiga föregående generationer 
(Waara 1996). Men eftersom den tornedalska ungdomen växer upp i två-
språkig miljö tillägnar sig åtskilliga av dem en finsk intonation i sin 
svenska, trots att de inte behärskar finska. Åtskilliga av dem blir där
för tillskrivna en finsk, avvikande, främmande och etnisk identitet av 
befolkningen söderut i Sverige och blir därmed representanter för et
niska tornedalingar i åtminstone ytterligare en generation. 
Tornedalingens nedvärderande attityd mot finska och Finland är dock 

stadd i hastig förändring. Färdighet i finska kommer i viss mån att bli 
ett krav i de offentliga institutioner som på sikt tycks bli strukturerade 
efter geografiska principer snarare än nationella. Finska kommer del
vis att förknippas med medelklass, social framgång och gränslöshet, 
medan enspråkighet i Tornedalen kommer att bli associerad med krav 
på utflyttning och försämrad förmåga att konkurrera på arbetsmarkna
den. När de tvåspråkigas status höjs stärks även den kollektiva identi
teten. 
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SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

INVERKANDE FAKTORER 
Faktorer som påverkat uppkomsten av kulturgränsen längs Torne 
älvdal är bl.a. följande 

Globalisering av samhällspolitiken 
Språkpolitiken 
De offentliga infrastrukturerna 
Den språkliga diglossin 
Minoritets/majoritetsposition 
Socio-ekonomiska skillnader 
Den sociala struktureringen 
Kollektiva attityder 

Faktorer som påverkar upplösningen av en kulturgräns är bl.a. föl
jande: 

Internationella minoritetskonventioner 
EU:s integrationspolitik och regionaliseringen av EU:s medlemsländer 
Befolkningsunderlag 
Socioekonomisk status 

OFFENTLIGA STRUKTURER NORMERAR ATTITYDER 
Uppkomsten av kulturgränsen i Tornedalen är intimt förknippad med 
den samhällspolitik som förs på vardera sidan om nationsgränsen. Den 
huvudsakliga handeln och kulturkontakterna före 1800-talet upprätta
des mellan individer, släkten, byar, handelsmän och hantverkare. 
Kyrkan som institution var förmodligen den mest framträdande offent
liga domänen som integrerade formella kontakter. Torneå var den 
naturliga samlingsorten för hela Tornedalen. Kulturgränser fanns inte 
vare sig inom de offentliga eller de privata sfärerna. 
När gränsen drogs 1809 blev den omedelbara effekten att de svenska 

tornedalingarna konstituerade en språklig minoritet medan de finska 
tornedalingarna i växande utsträckning blev en del av en majoritet. 
Detta hade en avgörande betydelse för uppkomsten av separerade iden
titeter. 
Under slutet av 1800-talet blev den svenska samhällspolitiken natio

nalistiskt inriktad som en följd av och anpassning till den internatio
nella inriktningen. Med expansionen av de offentliga domänerna ut
vecklades en hög- och lågkultur. Svenska språket dominerade i skolan, 
offentlig verksamhet, på nya gatunamn, personnamn etc. Språkpoliti
ken blev en integrerad del av den allmänna politiken. Pedagogiska, na
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tionalistiska, ideologiska och förment vetenskapliga åsikter vävdes 
till en enhet. Offentligt sökte man dock hävda att språkpolitiken 
främjade tvåspråkighet. 
Den offentliga infrastrukturen byggdes successivt upp i en nord-sydlig 

riktning, där de naturliga kultur- och handelskontakterna negligerades 
och direkt motarbetades av politiska intressen. De kortsiktiga ekono
miska fördelar man möjligen kunde ha av omfattande kontakter i öst
västlig riktning överskuggades av riskerna för etniska och sociala mot
sättningar. Samhällsplaneringen utgick från de föreställda långsiktiga 
ekonomiska fördelarna av ett etniskt homogent samhälle som uppdela
des efter socialklasser hellre än efter språkgrupper. 
Man kan anta att när en nation/nationer söker minimera det offentliga 

samhällets kontakter över nationsgränsen medför detta direkt att det 
affärsmässiga och rationellt baserade utbytet av varor, tjänster och 
kontakter minskar, något som på sikt medför att även de sociala, infor
mella och kulturella kontakterna hämmas och successivt integreras i en 
ny riktning. 
Först omvandlas den offentliga verksamheten genom statliga, regio

nala och lokala styrmedel. Därefter överförs den officiella politiken 
till det halvofficella samhället genom lokala myndigheter och all
mänt föreningsliv. Slutligen införlivas de framskapade attityderna 
med individerna i de sociala kontakterna. Med tiden uppkommer en se
parering av ett tidigare 'vi' till ett 'vi' och ett 'dom', en föreställning 
av två identiteter, vilket förmodligen skedde först under 1900-talet. 
Bonden på den finska sidan var inte längre en meikäläinen 'folk som 
vi'. En finsk tornedaling blev betecknad som suomensuomalainen 'fin
landsfinne' och språket för suomensuomi ' finlandsfinska' eller oikea 
suomi 'riktig finska', medan den egna varieteten kallades för suomi 
'finska' eller meän kieli 'vårt språk'. Orden tornedalsfinne och Norr
bottens finnbygd blev pejorativa termer, liksom lapp. Med förändrade 
attityder förändrades även beteckningarna: tornedalsfinnen blev torne
daling, eller malmfältsbo, medan lappen blev same. 
Den enda halvt officiella institution som främjade språk- och kultur

kontakter över gränsen var laestadianismen. 

SPRÅKPOLITIKEN GRUNDLÄGGER KULTURGRÄNSEN 
Utifrån antagandet att alla språk är hierarkiskt rangordnade utifrån 
språkgruppernas socioekonomiska position och gruppstorlek kan språk
lig status definieras som 'språkets värde i sociala ambitioner'. När 
språkpolitiken har främjat en språklig diglossi där majoritetsspråket 
är det officiella språket, medan minoritetsspråket tillhör den privata 
sfären, får det som konsekvens att minoritetsspråket får låg status. Den 
offentliga kulturen blir normerande p.g.a. sin metakulturella och kon-

43 



textreducerade karaktär, medan det privata och kontextbundna blir un
derordnat. Det medför att ungdomen inte får positiva förebilder hos mi
noritetsspråktalarna utan istället förlorar intresset för att lära sig 
språket. 

Det finns en allmän uppfattning att det talade språket starkt associe
ras med identitet. Tornedalingen identifierar sig med enspråkiga sven
skar och tvåspråkiga, eller finskspråkiga, tornedalingar. Men av majo
ritetssamhället förknippas han med den finskspråkiga befolkningen 
och upplevs som ett främmande element i det svenska samhället, något 
som en varietetstalare inte stöter på. Följden blir en rollkonflikt. En 
muntlig tradition hävdar därför att tornedalingar markerar kraftigare 
avstånd mot Finland än vad enspråkiga svenskar gör. 
För den finske tornedalingen uppkom aldrig en motsvarande identi

tetskonflikt, eftersom han förknippades med majoritetssamhället, 
ägde en metakulturell medvetenhet i hemspråket och talade en 
varietet av nordfinska dialekter. Kulturgränsen upprättades mellan 
två olika högkulturer med två olika språk. De finska tornedalingarna 
hade direkt tillgång till högkulturen i sitt hemspråk, medan den 
svenska tornedalingens delaktighet i högkulturen utövades nästan 
enbart med hjälp av det svenska språket. 
Eftersom tornedalingen i allmänhet p.g.a. av den förda språkpolitiken 

är funktionell illiterat i sitt modersmål äger han svag metakulturell 
medvetenhet på finska, och blir därmed förmodligen mer bunden till 
språkets sociala kontext. Svenskan blir då det litterata och offentliga 
språk som möjliggör en reflekterad och associerande identifikation med 
språket och majoritetssamhället. 

SKILLNADER I STATUS 
Under 1960-talet konstaterades att den svenska sidan hade avsevärt 
bättre materiell standard. Giftermål över gränsen har under lång tid 
dominerats av finska kvinnor som gifter sig med män från svenska Tor
nedalen. Denna snedfördelning är förmodligen fortfarande påtaglig men 
tycks minska. Det har förklarats utifrån perspektivet social positione-
ring. Därtill finns det otaliga muntliga uppgifter från svenska Torneda
len att ett giftermål med en enspråkig svensk - oberoende av hans eko
nomiska status - uppfattades som social positionering. 
Standardfinska och finlandsfinska - d.v.s. all finska som talas i Fin

land - har under lång tid tillerkänts högre status än den lokala finskan 
i Tornedalen. Finnarnas delaktighet i en offentlig metakultur var avgö
rande för statusrelationen. 
Arbetslösheten bland finsktalande svenska tornedalingar var högre än 

bland svensktalande under 1960-talet. Därtill resulterade den all
männa funktionella analfabetismen i att litterär och allmänkulturell 
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verksamhet utarmades. Finska tornedalingar var detta oaktat mer kul
turellt aktiva och produktiva. 
En förmodad socioekonomisk effekt av den förda språkpolitiken är att 

Tornedalskommunerna har Sveriges högsta arbetslöshet, högsta ohäl
sotal och ett större behov av statligt stöd än jämförbara kommuner i 
Västerbottens inland. Det tycks som om turism och lokal kultur har en 
mer framträdande position på den östra sidan om gränsen. En allmän 
uppfattning bland svenska tornedalingar är att de besitter en starkare 
ei se kannatte 'det bär sig inte'-mentalitet än befolkningen på den fin
ska sidan om gränsen. 

ETNISK MOBILISERING 
Samerna påbörjade sin etniska mobilisering efter andra världskriget. 
Tornedalingen å sin sida fick först 1970 studera sitt hemspråk i hela 
grundskolan. STR-T, som bildades 1981, var den första organisation som 
sökte definiera tornedalingarna som en enhetlig språklig minoritet. 
Behovet av en särskild kollektiv identitet var förmodligen stort. Bland 
annat därför beslutade STR-T att definiera tornedalsfinska/meänkieli 
som ett eget språk, separerat från finlandsfinskan. Detta har bidragit 
positivt till utvecklingen av en lokal kultur. 

KULTURGRÄNSEN FÖRLORAR SIN BETYDELSE 
Under det senaste decenniet har man i ökande utsträckning börjat om
strukturera delar av den offentliga verksamheten i öst-västlig riktning. 
Tornedalsrådet bildades under senare delen av 1980-talet. Under 1990-
talet bildades Barentsrådet för att främja handel och näringsliv på 
Nordkalotten och bryta ner kulturgränser. 1995 blev Sverige och Fin
land medlemmar i EU och kulturgränsen förlorade över en natt sin of
fentliga betydelse. Haparanda har utan tvekan hunnit långt i denna 
förändringsprocess i och med att en mängd offentliga institutioner redan 
samarbetar och en egen "provinsregering" är utsedd. 
Utvecklingen på de lokala och regionala myndighetsnivåerna går mot 

ett närmare samarbete med de finska kommunerna, kanske rentav mot 
en sammanslagning av kommunerna. En inverkande faktor som bidrar 
till att försvåra och förhindra samordningsprocessen är de negativa 
attityder som befolkningen i Tornedalen har införlivat till att lära sig 
finska och söka kontakter österut. 
EU strävar efter att medlemsländerna skall söka att samarbeta mer 

över gränserna. Instrumentet för förverkligandet av denna politik är de 
stora interregionala fonderna. Samerna är särskilt omnämnda. Det är 
följaktligen ekonomiska aspekter som är pådrivande i förändringen av 
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attityder och omstruktureringen av den offentliga sektorn i öst-västlig 
riktning. 
Attityderna till finskan är nuförtiden avsevärt mer positiva. De öst

västliga kontakterna i föreningslivet tycks följa den officiella politi
ken och attityderna mot minoriteter, Finland och finskan förändras suc
cessivt. 

Ungdomar har nuförtiden uppenbara språkproblem i social interaktion 
över gränsälven. En språkgräns har uppkommit. Det sociala nätverket 
följer förmodligen i stigande utsträckning nationsgränsen, även om indi-
vidbaserade kontakter och tvärgiften fortfarande är allmänt förekom
mande. 
Innan kulturgränsen kan brytas ner bör man förmodligen låta sam

hällspolitiken anpassa sig efter geografiska principer för att möjlig
göra och öka gemenskapen. Samordningen av den fysiska och offentliga 
strukturen bör föregå integreringen av sociala och informella nätverk 
och kontakter. En starkt pådrivande faktor som främjar gränskontak
terna kan vara etablerandet av en social diversifiering av minoritets
språktalarna. Detta kan nås genom institutionellt stöd till bruket av 
minoritetspråken samiska och finska/meänkieli inom det offentliga 
fältet. Tornedalsfinska/finska bör i ökande utsträckning förekomma 
inom offentlig förvaltning, utbildning, kultur och massmedia. När 
finsktalare bildar förebilder för ungdomar kommer intresset för att lära 
sig finska att öka och därmed förändras attityderna varvid ett 
växande vi-medvetande etableras. 
Det nya intresset hos Sveriges regering att hävda minoritetsspråken i 

Norrbotten sammanfaller i tid med det framväxande intresset inom Eu
ropa. Under 1995 har tornedalingar även politiskt blivit tillerkända en 
särskild gruppidentitet. Det tycks som om tornedalingarna kommer att 
bli definierade som nationell minoritet av Sveriges riksdag inom de 
närmaste åren. Det kommer att höja den kollektiva identiteten och re
ducera kulturgränsens betydelse. 

NOTER 

^ Muntlig uppgift från lokal tjänsteman i Pajala kommun. 

2 Den här formen av grova generaliseringar har säkerligen en mängd brister. 
Relationen mellan självkänsla och social identitet är otvivelaktigt mycket komplex. 

^ Det finns säkerligen generationsskillnader och kraftiga variationer. Åtskilliga 
äldre tornedalingar upplever förmodligen mycket samhörighet med finska 
tornedalingar. Men för att möjliggöra en strukturering av ett kvalitativt perspektiv 
förenklar jag och utelämnar ofta aspekter som jag har uppfattat som avvikelser från 
normer. 
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En orsak till att Sverige inte har velat erkänna tornedalingarna som nationell 
minoritet är att flera svenska forskare har betecknat enbart samerna som nationell 
minoritet. Så sent som 1994 hävdade en statsvetare från Umeå universitet att Sverige 
bara har en minoritet (Ekenberg 1994, Winsa u.u.). Detta ställningstagande går stick i 
stäv med internationellt gångbara definitioner, och mot att även Sverige har 
rapporterat till Europarådet under början av 1990-talet att Sverige har två 
minoriteter: samer och tornedalingar (Winsa u.u.). 

^Tornedalingarnas, samernas och sverigefinnarnas representanter har full rösträtt 
tillsammans med de politiskt utnämnda riksdagsledamöterna, medan representanterna 
för judar och romer enbart har status som experter utan rösträtt (3 riksdagsledamöter 
och 5 minoritetsrepresentanter, varav två ej nar rösträtt). 

Min egen reaktion på STR-T var en viss förundran. Jag hade aldrig tänkt i termer av 
språkliga rättigheter och att tornedalingar är en minoritet som undertryckts. Att vi 
talade finska och inte fick tala eller läsa finska i grundskolan var en naturlig del av 
det sociala livet. Varför skulle det inte vara så? Frågan uppkom aldrig. Jag 
uppfattade mig som fullt kompetent i det lokala språket, trots att jag inte kunde läsa 
eller skriva. Bland annat var jag förvånad över gymnasieläraren i finska som inte 
omedelbart gav mig toppbetyg när jag läste finska. Det tog mig flera år att inse vad 
syftet var med denna organisation. 

Min egen upplevelse av enspråkiga svenskar i Luleå - i synnerhet inflyttade 
sörlänningar - var under en lång period en känsla av att enspråkiga formade en 
särskild "finare" gemenskap som jag försökte få tillträde till, men stänaigt var lämnad 
utanför. En del av min identitet var en känsla av spontan gemenskap med finsktalande 
tornedalingar där jag ständigt sökte uppnå medlemskap i den svenskspråkiga gruppen. 
Långt senare upptäckte jag att enspråkiga är individer som delar en föreställd 
"naturligt" överoranad gemenskap, medan jag hade två rangordnade föreställningar. 
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SAMISKAN SOM SPRÅK OCH TRADITIONSKÄLLA 

OLAVI KORHONEN 

INLEDNING 
Språket är inte bara ett medel för det dagliga tankeutbytet. Det förmedlar 
även traditioner och erfarenheter med anknytning till natur, näringar och 
samhällsliv och ger på olika sätt kunskap om gångna tider. Men vi måste 
skilja mellan en medveten och en omedveten förmedling av traditioner. 
Den muntliga berättarkonsten är kännetecknande för samerna. Den för
medlar medvetet kunskap, samtidigt som den har en social sida genom att 
stärka gemenskapen kring den egna kulturen. Berättelserna handlade om 
arbetet i de olika näringarna och sägnerna gav folket en egen historia och 
identitet. Den skicklige traditionsbäraren fängslade åhörarna på samma 
sätt som en skicklig pedagog, som varierar ett gammalt tema. Men förmå
gan att berätta är naturligtvis olika. 

Jag besökte under några år en gammal sameskollärarinna i Vilhelmina, 
som framförallt gärna berättade samiska sägner. En folkloristisk repertoar 
var alltså hennes specialitet och berättelserna handlade om nåjder och om 
tjuder, främmande inkräktare i samiska bygder, och om märkliga händel
ser av olika slag. Det muntliga sägenmaterialet innehåller ofta termer, som 
inte brukas i dagligt tal, vilket gör att inspelningar av samiska traditions
bärare betyder mycket för våra möjligheter att i framtiden studera samiskt 
språk och samisk kultur. En helt annan berättarförmåga var en man i Ar
jeplog, som ännu var minnesgod trots sina drygt nittio år. Hans repertoar 
var samiska näringar, renskötsel och lokalhistoria. Han lämnade en gång 
uppgifter om hundratals samiska ortnamn i Arjeplog för ett arbete med de 
nya allmänna kartorna. P.g.a. sin dåliga syn kunde han inte peka ut plat
serna på kartan utan beskrev riktningarna mellan dem. Hans mentala 
karta räckte mer än väl för att jag skulle kunna lokalisera namnen. 

I språket finns det också en mer svårtillgänglig information om gångna 
tiders historia och kultur. Den informationen gömmer sig i ordförråd, 
ordformer, språkljud etc. och måste tolkas för att kunna bli förstådd. Den 
tolkningen är en uppgift för språk- och kulturforskaren och är särskilt 
viktig för språk utan äldre skriftliga källor. Språket blir då en hjälp för 
undersökningar av historisk karaktär. När besläktade språk eller språk
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grupper jämförs med varandra ger det kunskap om de skriftlösa perio
derna i ett folks historia. Det är bl.a. den jämförande finsk-ugriska 
språkvetenskapens uppgift. Resultaten från detta forskningsområde ger 
kunskap om den historia som är knuten till samiskan och de språk, som är 
besläktade med samiskan. 

Samiskan tillhör den västligaste delen av de finsk-ugriska språken, som 
i sin tur bildar en av det två huvudgrenarna av den sk. uraliska språkät
ten. Språkätt är termen för den avlägsna språkliga släktskap som finns 
mellan de finsk-ugriska språken och de samojediska språken i norra eu
ropeiska Ryssland och västra Sibirien. Men även den finsk-ugriska grenen 
av språkätten kan delas in i en östlig del, till vilken bl.a. ungerskan hör, 
och en västlig, där vi t.ex. återfinner samiskan och de östersjöfinska språ
ken. Jag återkommer senare till de östersjöfinska språken, som är sam
lingstermen för finska, estniska, karelska, lydiska, vepsiska, votiska, li-
viska och ingriska, dvs. språk som finns i Östersjöns närhet (finsk-ugriska 
språk, NU1:270-271).1 

SAMISK BEFOLKNING OCH SAMISKT SPRÅK 
Den samiska befolkningen uppskattas till drygt 60 000 personer. Något 
över en fjärdedel bor i Sverige enligt en statlig utredning från 1975. Den 
visar att ca 2 400 personer då tillhörde den renskötande befolkningen, dvs. 
renägare med familjemedlemmar, medan ca 13 000 personer var icke-
renskötande samer. Med en noggrannare undersökningsmetod i ett be
gränsat område kunde man komma till ett något högre befolkningstal, 
som gör det möjligt att uppskatta det faktiska antalet samer i Sverige till 
ca 17 000 (SOU 1975:100, s. 239-242, 259). Prognoserna för befolkningsut
vecklingen visade 1975 att renskötare med familjemedlemmar omkring år 
2000 kommer att vara ca 1 500 personer, medan det totala antalet samer i 
Sverige ökar till ca 20 000 personer. 

Befolkningen har ojämn spridning i landet. Omkring 47 % (ca 6 000 
personer) av den icke-renskötande gruppen fanns i det nordligaste länet, 
Norrbottens län, medan Västerbottens län hade ca 17 % (ca 2 200 perso
ner). Jämtland har färre icke-renskötande samer, ca 7 %, än Stockholms 
län som har 9 %. Arbetslösheten har gjort att många flyttat söderut. Om
kring 20 % av Sveriges samer bor utanför Norrbottens, Västerbottens och 
Jämtlands län. Det har visat sig att det främst är kvinnorna som flyttat för 
att söka utbildning eller arbete. Antalet ogifta män knutna till renskötseln 
är därför större än i den övriga befolkningen, vilket är negativt för famil
jebildningen och på lång sikt ett problem för näringen. De utflyttade sa-
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merna har naturligtvis sämre möjligheter att följa kulturella och samepo
litiska frågor på sina orter. Runt om i Sverige ger ändå sameföreningar 
kulturellt intresserade en möjlighet att samlas kring samiska frågor och att 
delta i kulturella aktiviteter. Den etniska identiteten är ofta stark hos de 
utflyttade och kontakterna goda till hemtrakterna; ofta tillbringas all le
dighet hos släktingar i norr. Men det finns också många som har brutit 
banden norrut. Särskilt gäller detta unga i andra eller tredje generationen 
efter de utflyttade. 

Samerna bildar i alla svenska kommuner små minoriteter i motsats till 
förhållandena i några kommuner i Norge, främst Kautokeino och Kara
sjok, och i Utsjoki i Finland. Tendenserna till flyttning söderut finns dock 
även i Norge och Finland. Den samiska befolkningssiffran för Norge bru
kar visa ett antal av minst 30 000 personer. Det är svårt att uppskatta 
storleken av de kustsamiska grupper, som i generationer levt av fiske och 
jordbruk. Där har en stark förnorskningspolitik inverkat negativt på sa-
miskan. Kustsamernas näringsfrågor behandlas nu i det norska same
tinget, vilket stärker samhörigheten med andra samer och verkar positivt 
på språket. Det är av stor betydelse att några finnmarkskommuner liksom 
en kommun i Finland har samiskspråkiga majoriteter. Undervisning i 
samiska från grundskolenivå och uppåt utvecklas snabbt. I Kautokeino i 
norska Finnmarken finns en samisk högskola, Sami allaskuvla, samt det 
nordiska sameinstitutet, Sami Instituhtta. Sammanlagt bildar sex kommu
ner inom Finnmarks och Nord-Troms fylke ett område, där den samiska 
språklagens bestämmelser om offentligt bruk av samiska skall gälla. Sa
miska språklagar infördes 1992 i Norge och Finland, men liknande be
stämmelser för samerna i Sverige har ännu inte kommit till stånd. Där
emot har alla de tre nordiska länderna samiska språkorgan knutna till 
sametingen och det finns språkinstitutioner i Tromsö, Uleåborg och Umeå, 
vid det sistnämnda universitetet även med inriktning på samisk kultur 
och historia. 

Den samiska befolkningssiffran för Finland är ca 6 000 personer. Utsjoki 
kommun har en majoritet av samisktalande. I Utsjoki, Enontekiö, Enare 
och norra Sodankylä gäller den samiska språklagens bestämmelser om 
bruket av samiska i offentliga sammanhang. Enare- och skoltsamerna 
kring Enare träsk är mindre grupper om ca 500 personer vardera och de
ras samiska har sin närmaste språkliga anknytning på rysk sida. På Kola
halvön i Ryssland beräknas antalet samer till ca 2 000 personer. Befolk
ningsspridningen är mycket ojämn. Den centrala delen med kommunen 
Lovozero är den tätast befolkade. Få samisktalande finns utanför den 
gruppen. 
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De flesta samer i Sverige talar nordsamiska, som är den samiska varie-
tet som förenar befolkningen på Nordkalotten. Nordsamiskan har där en 
kraftig ställning som skriftspråk. Man beräknar att ca 75 % av det totala 
antalet samer i Norden talar nordsamiska. Genom samiskspråkiga tid
ningar, radio- och TV-program samt skönlitteratur utvecklas nu samiskan 
för bruk i det moderna samhället. Det finns inga goda undersökningar av 
antalet samisktalande. En uppskattning är att omkring hälften av hela den 
samiska befolkningen behärskar någon varietet (Magga 1983:98), men 
språkfärdigheten varierar mycket. De samisktalande är färre i samiskans 
östra och sydvästra delar. De regionala skriftspråken brukas i första hand 
i skolornas undervisning och i barn- och ungdomsböcker. Nämnas bör 
också, att många nordsamisktalande familjer bland renskötarna har flyttat 
söderut och bevarat sitt modersmål. 

I Lule lappmark och områdena strax norr och söder därom talas lule
samiska. En övergångsform mellan sydlig och nordlig samiska bildar 
umesamiskan i Ume lappmark, dvs. området mellan Piteälven och Ume-
älven med undantag av Arjeplogs kommun. Söder om Umeälven återfin
ner vi sydsamiska. Samiskan utanför det nordsamiska området i Sverige, 
som sträcker sig söderut till Gällivare, har egna regionala skriftspråk och 
ortografier, dvs. stavningsregler.2 

SPRÅK OCH MILJÖ 
Samiskans ordförråd visar att naturnäringarna har varit viktiga. Termerna 
rör allt från jakt- och fiskemetoder, redskap och hjälpmedel i fångsten, till 
ord för villebråd och fisk som man fångade. Jägaren och fiskaren behövde 
sina termer på samma sätt som varje modern yrkesman. De termer som 
förr brukades i vildrensjakten kom att överföras till tamrenskötseln. 

Man vet att naturmiljön har påverkat språket. Enligt språkforskaren 
Björn Collinder finns det ett samband mellan de tre viktigaste samiska 
språkområdena och de dominerande näringarna inom dem. Han skiljer 
mellan det östra språkområdet på Kolahalvön och angränsande delar av 
Finland, det centrala i norra Norge, Sverige och Finland, samt det sydliga 
från de mellersta lappmarkerna i Sverige och söderut. Det sista området 
har sin motsvarighet i Norge. I öster hade man huvudsakligen fiske och 
jakt som näringar. Den centrala delen utmärks av en nomadiserande livs
form, som historiskt hade sitt ursprung i vildrensjakten. Den sydliga 
gruppen beskriver han som pälsjägare, vilka senare utvecklade renskötsel 
av stationär typ, dvs. grunden till dagens skogsrenskötsel (Collinder 
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1953:59, 1980:195). Indelningen är naturligtvis schematisk och övergångs
former finns. 

Det tänkvärda med Collinders beskrivning är att det finns ett samband 
mellan naturförhållandena och de näringar och den kultur som utvecklat 
sig. Som en följd av det finns det också sådant som påverkar språket i den 
ena eller andra riktningen. Collinders östra område kan kombineras med 
den nordliga boreala vegetationszonen. Den är bred i norra Finland och 
sträcker sig österut till Kolahalvön. Västerut ligger de alpina och subal
pina zonerna med utvecklad fjällrenskötsel. Den mellanboreala zonen 
(Gustafsson 1996:27; se karta Naturgeografiska regioner NU3:268) samman
faller med det som Collinder kallar det sydliga området, pälsjägarnas och 
senare skogsrenskötselns trakter. Vi känner igen den skogssamiska livs
formen från Kemi lappmark (Tegengren 1952) norr om Bottenviken och 
söderut i de svenska skogsområdena, där skogsrenskötsel ännu bedrivs. 
Mest utpräglad är denna renskötsel i dag i skogstrakterna i södra Norr
botten och delar av norra Västerbotten.3 

RIKEDOMEN PÅ NATURTERMER 
Ett termområde, som har nära samband med naturen och det subarktiska 
klimatet, är de många beteckningarna för snö, skare och is i samiskan. 
Den rika topografiska terminologin, vädertermerna m.m. hör också hit. 
Det var viktigt för samerna att tydligt och enkelt kunna tala om naturen 
och naturens skiftningar. Snötermerna behövdes för att beskriva och be
döma djurens situation om vintern. De användes också om människans 
aktiviteter, som ju gynnas eller försvåras av de olika snö- och isförhållan-
dena. 

Grundordet för snö är (nord)samiska muohta, gen. sg. muohttaga. Alla 
andra termer för snö, som har separata ordstammar, t.ex. vahca 'nysnö', 
seayâs 'kornsnö', preciserar innebörden i något avseende. Termerna be
skriver snödjup, konsistens, bärighet, innehåll av fukt eller vatten och 
snöns yta eller skiktning. Snö med hårdare lager eller kompakt konsistens, 
på svenska kallat flen, som renen har svårt att gräva genom om vintern, 
kallas ceavvi.4 Den snötypen är fruktad och medför ibland svält i renhjor
darna. För samerna är snöns karaktär, när den tilltar i tjocklek på hösten 
och smälter bort på våren, orsak till många termer. Kontakten med snön 
kan vara antingen obehaglig eller angenäm och arbetsunderlättande. Be
svärande, ofta fuktig snö på träd och föremål, som lätt fastnar på klä
derna, kallas i (lule)samiskan suovve. Om motsatsen, dvs. 'fri från obehag
lig eller oönskad snö och is (om träd, det inre av en tom kåta om vintern 
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etc.)' brukas adjektivet sarjâs. Är träden fria från snö och is genom väder
omslag eller vårens snösmältning brukas däremot adjektiven selas, sielen 
'fri från snö eller rimfrost (om skog, träd)'. 

Djup snö på vintern har flera namn. Den snö som saknar spår kallas på 
(nord)samiska oppas, utpräglat lös snö luotkku~luotkkus och djup snö på ett 
avgränsat ställe efter snöfall joavggahat. Spår i snötäcket kan vara gjorda 
av både människor och djur. Djurspåren kan vara från både enstaka djur, 
djur i en flock i rörelse och djur som gått i rad efter varandra. Spår efter 
slädar, skidor etc. ser ut på ett annat sätt och får därför andra beteck
ningar. Det finns ett tiotal samiska termer, som alla på svenska översätts 
med 'spår'. En särskilt grupp bildar dessutom spår eller tecken efter renar 
som trampat ned vegetationen om sommaren eller snön om vintern, när 
de betat. För vinter- och sommarförhållanden, med syftning på färska 
tecken av betning, kan man bruka (nord)samiska fieski. När betningen om 
sommaren varit hård talar man om cilvi eller doldi, vintertid om ciegar. Det 
sistnämnda ordet syftar på hela det område, där renarna trampat ned snö, 
när de grävt fram och betat lav, dvs. även flikarna ut från områdets mitt. 
Termen brukades i vildrensjakten, se vidare nedan. Ordet för det spår 
som medarna under en ackja eller kälke åstadkommer i snön, nämligen 
(nord)samiska ratti, har i Torne lappmark brukats i ordet ruovderatti, 
'järnväg' (ruovdi 'järn'). Ordet har nu allmän spridning och visar hur nya 
begrepp kan skapas genom en folklig nybildning. 

En nordsamisk förteckning över termer för nederbörd, snö, is, skare, 
rimfrost m.m. innehåller närmare hundra ord av någorlunda frekvent art 
(Jernsletten 1994:245-52). I lulesamiskan finns ca 40 beteckningar enbart 
för snö och skare, bestående av separata ordstammar. Lägger man därtill 
termer som inbegriper is och isbildning på mark, på föremål (träd, stenar), 
i djurs päls m.m. kan antalet dubbleras. Grundordet för is på lulesamiska 
är jiegrja. All a övriga ord är relaterade till bildningssätt, tjocklek, konsis
tens, betydelse för samfärdsel etc. (O. Korhonen 1979^:321-22, 429, 450-
51, Samiska benämningar på snö, NU4:144 och Samiska benämningar på i s, 
NU2:201). 

Det är för samerna även viktigt att ha exakta beteckningar för väder och 
vind av varierande karaktär, liksom för värme och kyla. De vanligaste 
adjektiven i en serie från 'hett' till 'mycket kallt' är i (nord) samiskan 
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bâhkas, liekkas, bivval, gâlus, galmmas, coaskkis, buolas. Det tredje adjektivet 
utsäger ett tillstånd, när man 'klarar sig mot kylan genom att kläderna 
värmer tillräckligt bra eller att man tycker att vädret är tillräckligt varmt'. 
Skillnaden i tänkesätt framgår tydligt av den samiska frasen hivat go 'är du 
tillräckligt varm (klarar du dig mot kylan)?' Det samiska verbet, här i 2:a 
personens presensform och med frågepartikel, lyder i infinitiv bivvat 'vara 
tillräckligt varm'. På ledig svenska skulle man säga 'fryser du?' I samiskan 
inriktar man sig alltså på förhållandet innan man fryser, i svenskan när 
man (kanske) redan fryser. Ett adjektiv som biktil 'varm' eller mer exakt 
'med förmåga att ge värme (t.ex. om klädesplagg)', kan brukas om ett 
plagg som ger/behåller värme. Verbet är biktit 'värma', 'ge värme (om 
kläder eller eld som ger värme)'. När man värmer sig vid en eld brukas 
därför verbet biktalit. Andra verb däremot förutsätter att värmen påverkar 
ett föremål eller ett ämne, dvs. livlösa ting. Vi ser med andra ord hur kli
matförhållandena har påverkat vissa delar av det samiska ordförrådet. 

NATURTERMER I KULTURKONTEXT 
De topografiska termerna gör det möjligt att tydligt meddela sig med 
varandra. De samiska ortnamnen5 håller nu på att inarbetas på de topo
grafiska kartorna (Mattisson 1993). Beteckningarna för vattendrag, sjöar, 
myrar, berg och fjäll har i samiskan sina preciserande innebörder. En 
svensk kan ha svårt att förstå behovet av den stora detaljrikedomen. Men 
en gång i tiden tillhörde termerna en kultur, där människorna utan kartor 
och andra hjälpmedel rörde sig i vida områden. Då behövdes entydiga 
ord för områden där man bedrev jakt och fiske och där man färdades. 

Det vanligaste ordet för fjäll eller berg, dvs. (lule)samiska värre, känner 
de flesta igen från fjällkartorna. (Termen duottar 'fjäll' berörs senare i 
denna artikel.) Fjällvandraren ser ofta namnleden tjåhkkå, det frekventaste 
ordet för '(en vidare) fjälltopp'. Gajsse är en ofta snöklädd Tarant topp' på 
ett eljest vidsträckt fjäll. Fjällområdets flacka del västerut kallas tjärro. Där 
låg oftast samernas vår- och höstvisten. En markant 'utlöpare från ett fjäll' 
kallas njunjes, medan oalgge är ett omfattande 'fjäll som utgår från ett an
nat'. Namnleden huornnasj, som historiskt kommer av svenskans horn, 
dvs. ett 'bifjäll (fristående från ett annat)', har försvunnit från dagens sa
miska ordförråd. I skogslandet finner man den höjdformation som kallas 
tjavélk, en mer långsträckt 'fjäll- eller bergrygg'. Ordet för denna otill
gängliga höjdsträckning mellan bebyggda trakter har inlånats i finskan i 
formen kiveliö (jfr nedan). Jiertta kallas 'fjäll eller berg som uppifrån sett 
har rund karaktär', medan oajvve åsyftar 'fjäll eller berg med rund kontur' 
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från marken betraktat. Vârddo är berg med god utsikt. Samma gäller 
buovdda, men termen avser ett berg i skogsområdets västra del, som är 
kalt på toppen. Bland skogslandets höjdbeteckningar kan man nämna 
den (lule)samiska namnserien vierra, 'ås med jämnt krön och jämna sidor', 
tjårro 'mer markant bergås' och gorra 'långsträckt skogsbevuxen ås av 
lägre karaktär'. Alla dessa termer skall skiljas från en markant skogbe-
vuxen, ofta stenig ås, dvs. harjje, som är ett finskt lån i samiskan. Låg ås 
eller upphöjning i terrängen, särskilt i myr, kallas baissa. Från Torne 
lappmark och norrut finns dessutom nordsamiskans buol%a '(låg) mo-
ränås'. 

De nybyggare som efter hand slog sig ned i Norrlands inland, finnar i 
norr och svenskar i söder, blev beroende av samerna för att kunna klara 
sig i den karga miljön. Denna kulturanpassning på samiska villkor speg
lar sig i böndernas språk. Man ser det bl.a. i en mängd inlånade samiska 
topografiska termer i nordfinska dialekter (O. Korhonen 1989). Ett exem
pel är att det vanliga finska ordet för myr, nämligen suo, inte längre är i 
folkligt bruk. Det har tydligen en alltför allmän betydelse i den nya miljön. 
Man talar i samisk-finska bygder i norra Finland och Sverige i stället om 
jänkkä, mindre myr, om aap a, större, torr myr, eller om vuoma, vid och ofta 
våt myr. (Nord)samiskans jeaggi, ähpi och vuopmi är grundorden; det sista 
i betydelsen 'lövskog' med syftning på lövskogen vid det översta skogs
bältet. Den slutade vanligen i myrlänt mark. Barrskog heter däremot 
meahcci. 

Andra naturtermer inlånade i nordlig finska är ordet tieva 'kulle' av 
(nord)samiska dievvâ, mella '(sand)nipa', Tarant backe' av mielli, juova 
'blockmark', 'stenig terräng' av juovva, vuopio 'vik (med smal öppning)' av 
vuohppi, och kiveliö av cavel (lulesamiska tjavelk), som på samiska alltså 
betyder 'långsträckt fjäll- eller bergrygg'. För den finske småjordbrukaren 
betydde termen däremot något helt annat, nämligen 'ödemark', 'obygd'. 
Listan på inlånade topografiska termer i de nordliga finska dialekterna 
kunde göras lång. Några har även kommit in i svenskan. Den mest kända 
är samiskans duottar, med den vidare syftningen 'kalfjällsområdet (på 
gränsen mot skogslandet)' och den snävare betydelsen 'vidsträckt, mera 
platt lågfjäll'. Termen är upptagen i finskan som tunturi 'fjäll'. Därifrån 
har den nått svenskan i formen tundra. Det samiska ordet har också lånats 
in i nordryska dialekter. Lägg märke till att samiskans två betydelser har 
fördelat sig i finskan och samiskan. Fjällmassivet Dundret i Gällivare har 
sitt namn med tydlig svensk anpassning via ett tidigare finskt lån (tunturi) 
från samiskan (duottar) (Collinder 1964:237; Andersson & Korhonen 
1994:29). Ett annat ord som nått både finskan och svenskan är 
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(nord)samiskans luspi 'forshuvud', 'ställe där en älv eller å rinner ut ur en 
sjö'. Den finska formen är luspa och den svenska lusp. Storuman heter på 
umesamiska Lusppie. Ett ord som (nord)samiska luoppal 'utvidgning i å 
eller älv', har i finskan fått formen lompolo. Med försvenskat uttal och mo
difierad stavning finner vi det i namn som Korpilombolo. 

De nordliga namnen visar alltså i sina former och ljudskick den inbör
des ordningen mellan kolonisatörerna i norr. Namnet Kiruna är ett sådant 
exempel. Av samiskans Giron ur fjällnamnet Gironvarri 'fjällripsberget' 
skapade de första finska nybyggarna Kiiruna (tidigare Kieruna). Man åter
gav samiskans långa i-ljud men tillfogade efter finskans krav en avslu
tande vokal. De svensktalande övertog den finska namnformen, men ut
talade första stavelsens vokal som kort, vilket bättre följer svenskans 
struktur. På detta sätt uppstod Kiruna. 

SPRÅK OCH KULTUR 
Många gamla termer lever kvar, trots att förhållandena har förändrats. 
När vildrensjakten efterträddes av tamrenskötseln överfördes renens be
teckningar, och uttryck för fångstmetoder m.m. till tamrenskötselns ord
förråd. Ibland kan betydelser i avlägsna finsk-ugriska eller t.o.m. i ura-
liska språk hjälpa oss att förstå hur orden ursprungligen brukades. De två 
viktigaste orden för ren hör hit. Vildren heter på (nord)samiska goddi och 
tamren boazu.6 Det innebär att vi egentligen inte har någon zoologisk be
nämning på renen. Specialiseringen har undanträngt generalisering i ter
minologin. I praktiken brukas nu boazu, pl. bohccot, om ren i allmänhet. 
Goddi måste reserveras för 'vildren' med syftning på äldre tider eller på 
renar i de små vildrensstammar som ännu finns på vissa håll. Ordet kan 
dessutom betyda 'förvildad tamren'. En av etymologierna till ordet goddi 
utgår från verbet 'döda' (goddit). Dessa två ord tillhör de allra äldsta peri
oderna i de finsk-ugriska språken (Wickman 1975:148). Samiskans nuva
rande ord för tamren betyder i ett avlägset släktspråk 'renkalv'. Det låter 
oss förstå hur man kan ha gått tillväga, när man tämjde de allra första 
renarna till dragare eller klövjedjur. 

FÖRHÅLLANDET MELLAN SPRÅK OCH NÄRINGAR 
Fisket ger oss bra exempel på den nära relationen mellan språk och nä
ringar. Den samiske fiskaren hade behov av olika namn på fisk av samma 
art men med olika storlek. Fångstmetoder, redskap och beredning av fisk 
krävde sina termer. Bland fiskesamerna vid Stora Luleälvens sjösystem i 
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norra Jokkmokk har siken från den största sorten och nedåt på lulesa
miska beteckningarna tjuovttja, tjusska, ruodak, getjuk och sjilla, den sista 
även med syftning på den särskilda arten siklöja (Coregonus albula) 
(Collinder 1964:230). I skogssamiska områden hade abborren på umesa-
miska en liknande namnserie, nämligen råntta, vuskane, siddage (s ihtage), 
gapttja och simppa (Schlachter 1958:112). På samma sätt har fiskesamerna 
vid de nordnorska älvarna haft olika namn på laxen beroende på kön, vikt 
och ålder. Minst sju sådana namn är välkända i nordsamiskan i Finnmar
kens inland. Däremot hittar vi i den största ordboken för detta område 
(Nielsen 1979, IV:84) bara några få sältermer, medan en äldre ordbok re
dovisar tjugotvå ord för säl vid ishavskusten, beroende på art, kön, ålder 
m.m. (Jernsletten 1994:235). Vi ser alltså att språket och näringarna står i 
relation till varandra genom att en förändring i levnadsformerna även 
återspeglar sig i språket. 

Mest utpräglad är renskötselns termer. En skicklig renskötare kan med 
ledning av kön, ålder, färgnyans, färgteckning, hornens form osv. identifi
era en bestämd ren i en hjord med flera tusen djur. Den förmågan är upp
övad sedan barndomen och väcker förvåning bland utomstående. Carl 
von Linné fick i ett renmjölkningsgärde i Jokkmokk se hur samerna kände 
igen sina renar, som för honom var "som myror i en myrstack" (Samiska 
benämningar på renen NU4:5). Enbart renkalven med den samiska grund
beteckningen miesse i Gällivare har upp till ett års ålder haft åtta namn, 
alltifrån den ofödda kalven, mienne, med det mycket finhåriga skinnet och 
det utsökta köttet, till dess den vid ett års ålder blir tjärmak (Collinder 
1984:18). Under det andra levnadsåret ges namn som skiljer sig beroende 
på kön. Honren i allmänhet heter niijijelis. Från två års ålder, då den kallas 
vuonjal, eller från det tredje året, då den är en v ät ja, har beteckningarna att 
göra med fruktsamhet, dräktighet eller avsaknad av kalv. Ständig oför
måga att få kalv betecknas på annat sätt. Allt har som vi ser med hjordens 
reproduktion att göra. Det vanligaste ordet för en renko i fullmogen ålder, 
som är dräktig eller har kalv, är alido. Den kan då mjölkas och var därför 
tidigare särskilt värdefull i skogssamisk mjölkhushållning. Råkar den ett 
visst år inte vara dräktig eller ha kalv är den en rådno. En renko som ald
rig får kalv är en stâjnak, dvs. en gallko.7 Vi ser att honrenens benämningar 
främst har med hjordens fortbestånd och mjölkhushållningen att göra. Det 
svenska ordet vaja '(fullvuxen) renko', som finns i norrlandsdialekter och 
förekommer i kameralt språk redan på 1500-talet (Dahlstedt 1982:31, 48), 
har via finskan (jfr nordfinska vaajin) kommit från (nord)samiskans va%a. 
Den rentermen talar sitt tydliga språk om de tre nordliga språkgrupper
nas inbördes kontakter i gångna tider. 
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Hanrenen kallas i Gällivare åres (jfr nordsamiska våris). Ordet för 
rentjur, sarves, och renoxe, härgge, har lånats in i svenskan som sarv och 
härk. Hanrenen får en serie beteckningar beroende på ålder från och med 
det andra levnadsåret. De förnyas fram till och med det sjunde året, då 
den kallas nammalähppe 'den som förlorar namnet'. Detta namnsystem har 
troligen att göra med funktionen som drag- och klövjedjur (Ruong 
1982:77-78). Gemensamt för hon- och hanrenen är orden för pälsens färg 
från den helt vita, bejuk, till den mycket mörka, nästan svarta renen, rijmek. 
Orden för kön, ålder, pälsens färg, hornformerna osv. bildar ett termsys
tem med ett mycket stort antal kombinationsmöjligheter. Detta var en 
förutsättning för den muntliga kommunikationen i renskötselarbetet och 
förmodligen dessförinnan också i vildrensjakten. 

NÄRINGSTERMER OCH KULTURKONTAKT 
Vi har flera säkra tecken på hur vildrensjaktens termer övergått till tam-
renskötseln. En sådan term är det ord som används för de fångstarmar, 
som leder fram till ett gärde, dit renarna i modern tid drivs för kalvmärk
ning, skiljning eller slakt. Det förekommer i den inlånade finska formen 
wuomen i en 1600-talsbeskrivning av jakt på vildren i Kemi lappmark 
(Tornaeus 1900:58-59). Den nordsamiska formen är nu vuopman (Nielsen 
& Nesheim (1932-62) 1979, V:278). En motsvarighet är lulesamiskans 
vuobma med samma betydelse (Grundström 1946-54:1452), som finns i 
vissa ortnamn, där vildrensjakt kan ha förekommit (vuoma NU4:317, sa
misk jakt (under jakt) NU2:216). Termen på de primitiva spärrstängsel, 
mellan vilka man drev vildrenarna innan de dödades, är nu alltså ordet 
för ett av tamrenskötselns fasta redskap. I de yttre delarna av de spärr
stängsel som brukades i jakten kunde man sätta upp störar med tyg- och 
skinnremsor, som renarna skyggade för. Med sådana skrämmor, 
(nord)samiska pl. gavnnjat, blev stängslen förlängda och fångsten effekti
vare. De skrämmor av svarta plastsäckar, som bilisterna nu kan se utefter 
norrlandsvägarna, har alltså gamla anor. 

Termen ciegar,8 som nämndes tidigare, brukas om renhjordens betesfält 
på vintern. Den har en väl belagd kontext i gammal vildrensjakt. Man 
satte nämligen upp snaror i de hårdtrampade ytterflikarna i betesområ
det, dit renarna flydde, när de blev skrämda. Vi hittar även den jaktmeto
den hos Tornaeus. Säkert samverkade samer och finska nybyggare i den 
här och andra former av jakt. Att ordet ciegar lånats in i nordlig finska i 
formen kiekerö tyder på det. 
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En annan aspekt på äldre samisk jakt kommer fram av andra termer. I 
de mellanfolkliga kontakterna har samernas uthållighet och skicklighet 
som jägare tydligen gjort intryck. Det kan vara anledningen till att sa
miska jakttermer bevarats i centralfinska dialekter. Ett sådant ord är kieppi 
av (nord)samiska ciehppa, som betecknar den grop i snön, där skogsfåglar 
övernattar. Termen finns i de trakter som var böndernas erämarker och 
där kontakter med samer uppstod, när finnarna expanderade norrut (O. 
Korhonen 1979b:193). Den avgörande orsaken till ordlånet var troligen 
samernas skicklighet att hitta och överraska fågeln under natten. Termen 
fick naturligtvis också lätt funktionen av täckord i jakten. Historiska do
kument visar samernas vida spridning ännu i historisk tid i Finland (T. I. 
Itkonen 1947:55, karta). De omtalas där som jägare och fiskare (Tegengren 
1952:238-73). Samiska namnelement i ortnamn även långt söderut är ett 
annat tecken på att en samisktalande befolkning förhållandevis länge 
fanns kvar där (T. I. Itkonen 1948 1:104-107). 

Intressant är också en annan beteckning för de spärrstängsel som an
vändes vid vildrensjakt, nämligen de som gjordes av fällda träd med 
mellanrum för snaror. Beteckningen, finska hangas, är lånad till 
(nord)samiskan som äkkis. Den finns i ortnamn på olika håll i Finland och i 
finsktalande trakter i norra Sverige (Vilkuna 1972, Storå 1994, hangas 
NU2:47, Samisk jakt NU2:215). Man anser att termen spreds norrut med 
finsk och karelsk befolkning (Itkonen 1980:19). Termen är även känd på 
rysk sida (T. I. Itkonen 1948 11:41). Jaktmetoden krävde att man samarbe
tade med trädfällningen för de milslånga stängslen (Johansson 1951:13, 
Storå 1994:95-96.)9 vilket kan vara den kulturella kontext i vilken term och 
termlån skall ses. Den geografiska utbredningen av ortnamnselementet 
hangas och äkkis kan tolkas så att en samverkan i jakten först förekommit i 
söder och därefter fortsatt också i norr. 

Det finns även exempel på ordlån från finskan i en tydlig kulturell 
kontext så långt söderut som i Ume lappmark. Det gäller termer med an
knytning till den arbetskrävande skogssamiska mjölkningen av renar. 
Ordlånen gäller arbeten i och utanför rengärdet, bl.a. att ta torv till rökel
dar och ris till kåtorna, för vilka samerna tydligen hade hjälp av finskta
lande nybyggare. Ordlånen är även här knutna till en speciell arbetsge
menskap (O. Korhonen 1994). Andra exempel på lån, denna gång från 
samiskan, med bakgrund i tre etniska gruppers samverkan i jakt har vi i 
kvarkenområdets sälfångstterminologi. Här möttes svenska, finska och 
samiska fångstmän. Termerna som lånats in från samiskan tyder på att 
svenska och finska jägare uppmärksammade samernas skicklighet i jak
ten. Det gällde att försiktigt smyga sig på de skygga vikarsälarna. Honan 
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och kuten, sälungen, med sitt eftertraktade skinn, låg i en håla, ett viste, 
nära flykthålet i isen. Sälarna kunde bara lokaliseras med hjälp av det lilla 
andningshål, som fanns i taket på vistet. Samernas skicklighet att hitta 
sälhonan och kuten gjorde förmodligen att även de samiska täckorden för 
sälhona och sälhanne uppmärksammades. Det kan vara bakgrunden till 
att orden morsa 'sälhona' av (ume)samiska mårssie 'fästmö', "brud' och 
alge 'sälhanne' av alggie 'son', 'yngling' kom in i svensk och finsk säl-
jaktsterminologi. Man kan knappast hitta bättre täckord i jakten än dessa 
termer. Deras verkliga betydelse var ju bara känd av det fåtal samer, som 
fanns i jaktlagen. Alge (även alke, alg) har av de återvändande säljägarna 
också förts till kustdialekter på den finska sidan av Bottenviken (O. Kor-
honen 1988:75-77). 

Många kulturord upptogs också av de första finska och svenska nybyg
garna i norra Sverige. De flesta hittar vi i finskan. Förutom renskötselter
mer, som är ett naturligt område för lån, har många begrepp med anknyt
ning till klädesplagg och material till kläder, liksom begrepp med anknyt
ning till mat, transporter, väder, jakt, fiske och andra aktiviteter kommit 
in. Allt vittnar om hur beroende den första bofasta befolkningen var av 
samerna (O. Korhonen 1989:62-75). Det finns t.o.m. exempel på att verb 
har lånats in, vilket inte är vanligt. Männen hade anledning att tala om att 
'spåra', 'smyga sig (på byte)', 'lurpassa' och 'hitta (rätt i terrängen)'. Vä
dertermer som talar om strapatser har betydelser som '(tät) dimma', 
'plötslig regnskur', 'snöby', 'svalt väder' och 'gryning/ skymning'. Lånen 
visar att vistelsen i naturen skedde i sällskap med samer. 

Till kvinnans sysslor hörde ord för varma kläder och skor av renskinn 
och bellingar, dvs. skinn från renens ben. Skinnberedning och sömnadsar
bete medförde också lån av ord. Ämnen till maträtter och rökning eller 
torkning av kött hör likaså hit. En term som man i dag kan se i affäremas 
köttdiskar eller på restaurangernas menyer är suovas, förkortad form av 
(nord)samiska suovasbiergu 'rökt kött'. Denna term för lättrökt renkött har 
allmänheten i norr efter hand lärt sig. Ännu i dag torkar och förvarar man 
renens blod i renmagar. Rätter av torkat blod har därför sedan gammalt 
hört till lånorden. Samiskan har för övrigt olika ord för blod från djur, 
(nord)samiska malli, och blod från människor, vana. På finska heter båda 
veri vilket gjorde att det samiska ordet för blod från djur måste lånas in. I 
annat fall hade bönderna inte kunnat tala om blodrättar, när samer var 
närvarande! Det samiska ordet malli Islod från djur' lånades i formen 
maala. 

I norrlandsbeskrivningar och vetenskapliga texter har många lärdoms
termer med samiskt ursprung inlånats. Det kan vara ord som rajd ' rad av 
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renar (som drar ackjor)', härk '(tämjd) renoxe', nåjd ' (samisk) schaman' och 
seite 'offersten', 'offeridol (av trä)'. Ordet mudd 'päls' av (nord)sa-miska 
muodda var tidigt välkänt i nordsvenska dialekter (Dahlstedt 1950:201, 
NU3:164) och finns belagt i handelsarkivalier redan på 1600-talet. Samer-
nas pälsar var en eftertraktad artikel i sydliga länder. Kända inom begrän
sade kretsar är arran '(öppen) eldstad i kåtan', njalla 'stolpbod (på en 
stolpe)', kisa 'klövjekista (på ren)', sita '(same)by (egentligen flyttlag med 
flera familjer)' etc. I några fall har ordet märkligt nog kommit via finskan. 
Jag nämnde redan vaja 'renko' av finska vaajin. Andra är ackja av ahkio 
(med samma betydelse) och komse av komsio 'vagga av samisk modell'. 

Den som förr färdades i inlandet var beroendet av samernas lokalkän
nedom och transportmedel. Lätta båtar med sydda bord var smidiga och 
hållbara i älvarna (Westerdahl 1987). Samerna var säkert både vägvisare 
och bärare åt norrlandsresenärerna. Ordet märka av lulesamiska muorkke 
härrör från den tiden. Det är den landsträcka man fick gå mellan sjöar 
eller båtplatser nedanför och ovanför en strid fors i en älv. Termen använ
des först av svenskar i norr men spred sig vidare genom turistskildringar. 
Redan Linné nämner ordet från sin resa längs Umeälven. Han skriver på 
ett ställe om mörkor (DAUM-katta 1996/1:14), som i textutgåvor har tol
kats som mårkor. Stavningen har nog med umesamiskans muörkkie 'mårka' 
att göra. Vokalen å och konsonanterna rk i ordet mårka pekar däremot på 
lulesamiskans muorkke. Luleälvens farbarhet och den tidiga turismen i 
området gynnade spridningen av ordets lulesamiska form (NU3:173). 

Man kommer i detta sammanhang att tänka på den romerske författa
ren Tacitus ord om ett nordligt folk, som levde på jakt och som han kallar 
fenni. Den enligt min mening trovärdigaste tolkningen av denna minst 
tvåtusenåriga term utgår från ordstammen i verbet finna. Samernas kän
nedom om och deras förmåga att färdas i sina vidsträckta områden gjorde 
säkert starkt intryck. Det är därför inte så svårt att förstå, om en beteck
ning på samerna uppkom som har med denna färdighet att göra. I de 
germanska pälsuppköparnas kontakter med samerna var grundförutsätt
ningen att kunna nå jägarna. Utan samerna själva hade detta inte lyckats. 

SPRÅKKONTAKT OCH FÖRHISTORIA 
De första samiska ord, som nedtecknats och bevarats till vår tid, är om
kring fyra hundra år gamla.10 De första böckerna med bristfällig samiska 
utkom 1619. Under de följande århundradena utgavs ganska många 
böcker av kyrklig karaktär. Några få behandlade samiskans grammatik 
och ordförråd (Lexicon Lapponicum, NU3:35). Det var språket i Ume lapp
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mark med närmaste omgivning, som var grunden för det första skrift
språket. Med tiden grundade sig språket i litteraturen på allt nordligare 
dialekter. Samiskan är alltså ett ungt skriftspråk och forskning om språ
kets äldre utveckling kan inte i någon högre grad utgå från litterära källor. 
Genom jämförelser av samiskan och andra finsk-ugriska språk eller språk 
av annat ursprung, som man vet har funnits i samiskans närhet, kan ändå 
mycket klarna. Det är en av den jämförande finsk-ugriska språkforsk
ningens uppgifter (finsk-ugriska språk, NU1:270-71). 

Samiskans historia är nära förknippad med de sk. östersjöfinska språ
kens utveckling. I Finland har språkforskare, arkeologer, historiker, etno
loger och genetiker länge varit inriktade på de inhemska befolkningarnas, 
dvs. finnarnas och samernas, förhistoria. Några uppmärksammade sym
posier om språk och kultur i förhistorisk tid11 har hållits, som visar en 
tydlig tendens till tvärvetenskaplig behandling av ämnet. Språkforskare 
och arkeologer tar numera ofta ställning till varandras forskningsrön i den 
egna vetenskapliga framställningen.12 Därigenom blir även den samiska 
förhistorien belyst. Man menade länge att finnarna invandrat relativt sent 
till Finland. Denna invandringsteori framfördes i varierande form av an
sedda forskare och fick närmast karaktären av ett axiom. Den kopplades 
även till genetikernas konstaterande att samer och finnar visat sig ha 
skilda ursprung, medan språken däremot är nära besläktade. Vid sekel
skiftet förklarades detta med att samerna hade bytt språk. Man försökte 
bevisa detta språkbyte genom att studera rester av det tidigare språket -
av teorins främste förespråkare K.B. Wiklund kallat protolapska - men utan 
att lyckas.13 Jag vill här visa, att det har funnits perioder då kulturella in
fluenser medfört att tidigare språkformer försvunnit och nya uppstått. 
Men det som skedde var något helt annat än att ett folk kategoriskt över
gav sitt språk till förmån för ett annat. Utvecklingen är mycket mer 
komplicerad och innebär inte minst att de språk man jämför både kan ha 
närmat sig varandra eller fjärmat sig från en tidigare språkgemenskap. 

Det är nu allmänt vedertaget att de etniska grupper ur vilka de östersjö
finska och samiska befolkningarna vuxit fram mycket länge existerat i sina 
områden. I dag frågar man sig snarare vilken yttre påverkan som ligger 
bakom språkens utveckling i skilda riktningar. Fenno-ugristerna tänkte 
sig tidigare att urspråken delat upp sig i separata språk i takt med att 
människorna flyttat till nya områden. Det var därför naturligt att söka ett 
finsk-ugriskt urhem. Vanligen pekade man ut något område väster om 
Uralbergen, t.ex. trakterna vid floderna Volga och Kama, som folkens 
ursprungsområde.14 Därifrån skulle en utvandring ha skett mot öster och 
väster. Man påvisade hur språken förgrenat sig med hjälp av ett språkträd 
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(Korhonen 1981:27), men kritiken mot beskrivningsmodellen har blivit allt 
starkare. Den gör nämligen inte rättvisa åt förhållandet att besläktade 
språk också kan påverka varandra eller nås av influenser utifrån.15 Språ
kens uppspaltning behöver inte heller knytas till folkomflyttningar på det 
sätt som man tidigare tänkte sig. 

Man menade förr att östersjöfinnarnas förfäder hade kommit österifrån 
till en trakt, som passade för den slutliga invandringen i Finland. Samerna 
befann sig hela tiden i områden norr om dem som beboddes av finnarna. 
Det arkeologiska materialet kunde inte motsäga en sådan teori. Redan 
under 1800-talets senare del fanns det förespråkare för att invandringen 
hade skett via södra Karelen.16 Men en komplikation var de baltiska lån
orden i de östérsjöfinska språken. Den danske språkmannen Vilhelm 
Thomsen menade därför, att lånen måste ha förmedlats längre söderut, i 
en östlig del av Baltikum (Häkkinen 1996Ö:80). När den finske arkeologen 
Alfred Hackman 1905 och 1912 framförde teorin om att en speciell grav
typ och vissa föremålsfynd i Sydvästfinland hade sitt ursprung söder om 
Finska Viken, kunde det vara resultatet av en finsk invandring. Med stöd i 
Hackmans och Thomsens teorier har synen på de tidiga kulturella och 
språkliga förhållandena därför utgått från att finnarnas förfäder anlände 
till nuvarande Finland under de första århundradena e.Kr. (Hackman 
1905:318-36, Häkkinen 1996ö:82-83). Språkforskaren E.N. Setälä gav se
dan en samlad bild av de östérsjöfinska språkens ljudsystem och utfor
made detaljerna i invandringshypotesen. Han menade att de finska 
stammarna senast omkring 800 e.Kr. skulle ha nått sina nuvarande områ
den i landet (Häkkinen 1996a:84). Hackmans tolkningar av gravformerna 
har senare visat sig vara felaktiga. I stället tillhör de flesta av dem en ur
sprunglig befolkning vid kusten (Salo 19840:177). 

Det blev senare arkeologerna som gav språkvetenskapen impulserna till 
att förkasta invandringshypotesen. De nya arkeologiska rönen visar näm
ligen kontinuitet i bosättningen på finsk mark under många årtusenden 
före Kr.f. Nu utformas i stället detaljerna i teorin om finsk bosättnings
kontinuitet, som även har avgörande betydelse för synen på samernas och 
samiskans förhistoria. 

SAMISKANS ANONYMA FÖRHISTORIA 
Genom teorin om bosättningskontinuitet i Finland kunde arkeologernas 
och språkforskarnas resultat jämföras med varandra. Språkforskningen 
arbetar med att studera ljudskick och ordförråd i närstående språk för att 
rekonstruera tidigare språkskeden eller språknivåer, som de numera bru

69 



kar kallas. När det gäller dateringar är man främst hänvisad till lånord 
från andra språk, med vilka man vet att kontakter har förekommit. Det är 
där arkeologins dateringar av kulturperioder kommer till språkforskning
ens hjälp. 

Vi kan inte räkna med att komma fram till mer än mycket vag kunskap 
om de äldsta etniska och språkliga förhållandena i Fennoskandia i äldre 
tid. Den period om vilken man för Finlands del tycker sig se ett samband 
mellan arkeologiska förhållande och språklig utveckling börjar som vi 
skall se först med den typiska kamkeramiska tiden ca. 3300 f.Kr., men då 
hade redan människor bott i landet under tre årtusenden. Man antar att 
en invandring skedde under mesolitisk tid från flera olika håll till områ
den som blev beboeliga efter inlandsisens avsmältning. För Norrlands del 
rör det sig ungefär om tiden 7000-6000 f.Kr. och vid den norska kusten ett 
årtusende tidigare (Baudou 1995:58). I det första skedet skedde invand
ringen där från väster och sydväst och i periodens slut även söderifrån. I 
nuvarande Finland utbredde sig en befolkning, om vars ursprung man 
länge diskuterat i språk- och arkeologkretsar. Invandringsvägen bestäm
des av att det var den sydostligaste delen av Finland som först blev isfritt 
(Nunez 1997:52-55). Det pågår en debatt om de västliga och östliga ele
mentens styrka i den befolkning som först tog landet i besittning. Styrkan 
av inflytandet från de olika hållen bedöms olika av forskarna.17 Den s.k. 
Suomusjärvikulturen, som omfattade tiden 7300-4200 f.Kr.,18 hade en 
jämn spridning norrut till området mellan Rovaniemi och Uleåborg. I 
Norrland var fyndmaterialet vid samma tid av en helt annan västlig ka
raktär, även om ett svårtolkat östligt inslag förekommer (Moberg 1955, 
Christiansson 1969, Carpelan 1976, Baudou 1995:56). Men området norr 
om Bottenviken bildade en påtaglig och tidig yttersta linjen för drag av 
östlig och västlig karaktär, som bestod för lång tid framåt. Denna gräns
zon mellan Norrland och norra Finland sammanfaller även med de ura-
liska eller finsk-ugriska språkens västligaste utbredning under senare 
perioder (Carpelan 1975,1994:22, Sammallahti 1989:9). Kanske återspeglar 
den sig t.o.m. i den språk- och kulturgräns, som nu löper mellan östligt 
och västligt samiskt område (Sammallahti 1984:152). Den framträder i 
varje fall mycket markant i materialet från den arkeologiska period som 
kallats den kamkeramiska. 

Beteckningen kamkeramisk kultur kommer av lerkärlens dekor, som har 
avtryck i form av fördjupade punkter och ett slags kamstämplar. Perioden 
omfattade i sin helhet tiden 4200-2000 f.Kr. och indelas i tre tidsavsnitt. 
Den första är den tidiga kamkeramiska tiden, som följs av den s.k. typiska 
kamkeramiska kulturen omkring 3300-2800 f.Kr.19 Den har en karaktär, 
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som intresserar oss i detta sammanhang. Detta är nämligen den fyndri
kaste enskilda förhistoriska kulturperioden. Man har funnit 300 boplatser 
från perioden med jämn spridning över hela landet norrut till trakten av 
Rovaniemi. Dessa når även söderut till Baltikum (se kartmaterial i Huurre 
1979, Edgren 1992, Meinander 1984:36). Koncentrationen till de stora sjö
arna är tydlig och kanske kan lerkärlens förnämsta former och dekor just 
där tolkas så att sjöplatån var kulturens kärnområde (Kivikoski 1961:34). 
Salo menar att inlandets otaliga sjöar gjorde Finland till "den stenål-
derstida fiskarens paradis" (Salo 1996:337). Nu finner man bl.a. bruket av 
rödockra i gravarna, flinta till redskap och bärnsten till prydnadsföremål, 
dvs. ämnen och material med både östliga och sydliga anknytningar. Den 
sydvästligaste delen av Finland från södra Österbotten till Nyland avviker 
däremot på olika sätt20 och det är en tendens, som vi har anledning att 
återkomma till. 

Gränsen mellan kamkeramisk kultur i Finland och den yngre stenål
derns fångstkultur i Norrland består (Norrland. Förhistorisk tid NU 3:286). 
Boplatsfynden för några år sedan på Lillberget i Överkalix i Norrbottens 
län var de första i sitt slag som vittnade om tidig kamkeramisk befolkning 
väster om Bottenviken. I fynden på Lillberget fann man också bärnsten, 
östlig flinta och rödockra, som brukats i gravar vid boplatsen (Färgare 
1995:95, 97). Allt detta ger en tydlig anknytning österut. C 14-dateringar 
visar att boplatsen brukades omkring 3800 f.Kr. (Baudou 1995:69-70). 
Boplatsfynden i Överkalix, där materialet visar kulturell samstämmighet 
med det samtida Finland och Karelen, ger arkeologerna anledning att 
granska andra norrländska fynd från denna period. Deras östliga ur
sprung kan med större skäl än tidigare övervägas (Halén 1996:288-89, 
295-98). 

Enligt arkeologerna medförde den typiska kamkeramiska perioden en 
effektivare samhällsorganisering än tidigare. Kontakter inom området och 
österut till södra Karelen, där grunden för en kulturpåverkan fanns, var 
goda (Huurre 1979:30-31 (karta), Meinander 1984:35, Kivikoski 1961:34). 
Den befolkning som förde de nya kulturdragen med sig anses inte ha varit 
av främmande etniskt ursprung utan besläktad med dem som redan tidi
gare fanns i landet (Salo 1996:336, Meinander 1984:36). Kontinuiteten i 
bosättningen skulle därmed enligt vissa bedömningar inte ha påverkats i 
nämnvärd grad. Men eftersom den typiska kamkeramiska kulturen har en 
utbredning som väl överensstämmer med de östersjöfinska språken och 
samiskan i senare tid, kan det tas som tecken på något väsentligt nytt. De 
tidigaste propåerna om detta framfördes av Ailio (1917) och Almgren 
(1919). Arkeologernas upptäckt fick endast långsamt gensvar hos språk
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forskarna. På 1950-talet visade emellertid arkeologen Harri Moora (1956, 
1958) på en bosättningskontinuitet från och med den typiska kamkera-
miska tiden och framåt. Detta gav anledning att anta att samma sak gällde 
i Finland. Den estniske språkforskaren Paul Ariste anslöt sig tidigt till 
denna tanke (Meinander 1984:36, Häkkinen 1996^:85) och därmed hade en 
helt ny syn på de förhistoriska förhållandena inträtt. 

Av det som sagts kunde man kanske få intrycket att samiskan under 
den kamkeramiska perioden levde i anonymitet, okänd för omvärlden. 
Men det faktiska förhållandet är att varken samiskan eller något av de 
östersjöfinska språken då ännu existerade! De växte fram långt senare ur 
det urspråk, som av många bedöms ha varit det kamkeramiska folkets 
språk. Men det fanns förutsättningar för att utvecklingen skulle leda till 
en uppdelning i skilda språkgrenar. En sådan var inlandets kontinuerliga 
kontakter österut och de sydvästra kustbygdernas tendens att kulturellt 
skilja sig från inlandet. Det som senare blev avgörande var de starka im
pulser som kom med en söderifrån invandrad baltisk befolkning. 

SAMISKANS VÄG TILL EGEN IDENTITET 
I mitten av det tredje årtusendet f.Kr. inträdde i Finland den förhistoriska 
period, som har fått namnet båtyxkulturen eller stridsyxkulturen. Då in
vandrade från Baltikum en befolkning, som man i det arkeologiska mate
rialet känner igen genom de skickligt gjorda båtformade stridsyxorna av 
sten (Kivikoski 1961:62, Meinander 1984:39). De finns i stort antal i gravar 
från denna tid.21 Yxorna var kopior av metallyxor i kulturens nordeuro
peiska områden. Den keramik som fanns hade snörstrecksmönster eller 
parallella bandavtryck på kärlens övre del; därav den alternativa termen 
snörkeramisk kultur. Bland balterna förekom inte rödockra i gravarna och 
flinta saknades. Näringsformen var kreatursskötsel och odling i enkel 
form. Denna kultur var en östlig förgrening från de indoeuropeiska folk, 
som vid samma tid spred sig med stor intensitet i andra delar av Nordeu
ropa. Till de nordiska länderna anlände de söderifrån. Båtyxkulturen om
fattade i Finland tiden 2500-2100 f.Kr. (Edgren 1984:79, Salo 1996:340). 
Den nya befolkningen slog sig ned i den sydvästra delen av landet, där 
jordmån och klimat gjorde odling möjlig. Boplatserna finns sydväst om en 
linje från Viborg via Lahtis och Tammerfors till Karleby i Österbotten. 
Fångstnäringarna fortlevde i den kamkeramiska befolkningen och bal
terna bildade uppenbarligen genom sin avvikande näring en avskild sam
hällsgrupp. Båtyxkulturen påverkade visserligen den kamkeramiska, men 
kunde aldrig assimilera den. Denna slutsats har man dragit av Pyheen 
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KARTA 2. Förhistoriska kulturgränser i Finland enligt Valonen 1980:88. 1 . Öst
gräns för båtyxkulturens område. 2. Inlandets lösfynd av stridsyxor tillhörande 
båtyxkulturen. 3. Kiukaiskulturens östgräns. 4. Östgräns för den skandinaviska 
bronsålderns rösgravar. 
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silta-keramiken (Edgren 1984:87), en keramikart som förknippas med den 
ursprungliga fångstbefolkningen. Salo anger tiden för Pyheensilta-kera-
miken till 2400-2000 f.Kr. (1996:336, 340). Den visar sig ha kamstämpelde-
kor, som saknas hos båtyxfolket, vilket har tolkats som ett tydligt tecken 
på självständighet. Vissa föremålstyper med paralleller i öster pekar även 
på kontakter med besläktade folk där. 

Båtyxfolkets kontakter med inlandet var obetydliga. Sporadiska lösfynd 
av stridsyxor finns därifrån, men boplatser saknas helt. Under denna tid 
uppkommer därför en gräns som skiljer befolkningar med skilda näringar, 
levnadsmönster och språk. Men de försök man gjorde att kopiera balter
nas imponerande stridsyxor kan tas som tecken på att båtyxkulturens 
befolkning hade hög status i fångstsamhället (Huurre 1979:83). Fångst
kulturens asbestblandade keramik, som finns i regionala varianter, främst 
den som fått namnet efter fyndorten Pöljä i närheten av Kuopio (Edgren 
1984:88. Huurre 1979:75), visar att det fanns en kulturell självständighet 
och expansionskraft och att kontakterna österut bestod. Kustens förbin
delser däremot var riktade mot östersjöbygderna. 

Under den yngre stenåldern inträder sedan en ny sydvästlig kultur
form, i vilken drag både från båtyxkultur och kamkeramisk kultur åter
finns. Det är Kiukaiskulturen med namn efter en rik fyndort i Satakunta. 
Bosättningen är nu knuten till kusten men har i nordvästlig och östlig 
utsträckning samma omfång som den tidigare båtyxkulturen (Kivikoski 
1961:69, med karta). Vad var det som hade hänt? Antagligen hade båtyx
folkets näringar inte kunnat bestå i detta marginalområde. Man har tidi
gare ansett att granens utbredning i västlig riktning omkring 2000 f.Kr. låg 
nära kulturens östliga gräns. Där löpte också isotermen för genom
snittstemperaturen -8° C i februari (Huurre 1979:74, Edgren 1984:75). 
Dessa två faktorer, tillsammans med bördig mark, gynnade den primitiva 
odling det var fråga om. Ändrade dateringar har numera förändrat bilden 
av de vegetationshistoriska aspekterna, men klimatets inverkan är en 
ännu giltig faktor för bedömningen av denna förhistoriska kultur. Att 
denna näringsform sedan upphörde har en del forskare förklarat med en 
försämring i klimatet, medan andra menat att båtyxfolket med tiden ändå 
skulle ha assimilerats i ursprungsbefolkningen. De kamkeramiska natur
näringarna, som hela tiden hade levt kvar och nu också klarade sig bra, 
blev grunden för båda befolkningsgruppernas fortsatta existens.22 

Fyndföremålen i Kiukaiskulturen pekar därför både på odling och 
fångst. Det förekommer t.ex. ett slags skära av flinta och sänken av en 
storlek, som kunde passa för sälnät. Sälben är vanliga i det osteologiska 
materialet. Vissa drag i keramiken har östlig karaktär, men en motsatt 
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tendens är fynden av skandinaviska yxtyper, import av västlig flinta och 
flintföremål. Det finns t.o.m. tecken på att föremål nådde över till Sverige 
(Huurre 1979:88-89). Inslagen från båtyxkulturen är uppenbara 
(Meinander 1984:44), men det är i längden landets ursprungliga befolk
ning och fångstnäring som kommer att dominera. Det väsentliga med 
tanke på de senare etniska grupperna, kulturregionerna och språken i 
Finland, är att den kamkeramiska kulturen i kustregionerna påverkades 
så kraftigt av båtyxkulturen att den inte förmådde återupprätta kontak
terna till inlandet. Den gränsen består därför och blir en ännu tydligare 
kulturell och språklig barriär. Balterna assimilerades men efterlämnade 
spår i kamkeramikernas språk och kultur och av allt att döma också i den 
genetiska konstitution, som har gått i arv till dagens finnar. Båtyxkulturen 
blev kortvarig men fick långvariga följder. 

SPRÅKETS IDENTITETSKRIS 
Även under bronsåldern, som i Finland dateras till 1500-500 f.Kr.,23 går 
inlandets och kustens kulturkontakter i skilda riktningar. Inlandet nås av 
östliga influenser, medan skandinaviska sjöfarare och handelsmän gör 
den västliga bronsålderskulturen känd i kustområdet (Kivikoski 1961:80-
81, Huurre 1979:107).24 Denna tid karakteriseras i norr i hög grad av att de 
öst-västliga förbindelserna ökar. Koppar och tenn för bronsframställning 
importeras till Skandinavien. Bronsföremålen når västra Finland främst 
från Sverige, Importen består av vapen, yxor, rakknivar, kammar, 
smycken m.m. Behovet av att få en attraktiv handelsvara för inköp av 
råvaror till metallframställningen kan ha varit en av orsakerna till den 
pälshandel som utvecklades. Bronsålderns ekonomi medförde i alla fall i 
Fennoskandien intensivare handelskontakter mellan fångstkultur och 
bondebefolkning. Den rika förekomsten av sälben och kärl lämpliga för 
sältran på kustens boplatser kan tolkas som tecken på att även den fångs
ten ingick i det ekonomiska systemet. 

Men bronsåldern medförde även nya traditioner. De stora gravrösena 
nära kusterna låter oss ana nya begravningsseder och religiösa föreställ
ningar. De norrländska rösena har däremot sitt ursprung i den västliga 
bronsålderns befolkning. Under denna tid fortsätter germansk språkpå
verkan. I Norrlands inland och andra delar av norra Fennoskandien pågår 
en intern utveckling, som leder till att en etnisk grupp växer fram, som 
den moderna arkeologin identifierar som samernas förfäder. 

Inlandet nås av bronsföremål från mellersta Ryssland. Nu kommer s.k. 
textilkeramik av östligt ursprung in i Finland (Carpelan 1975:6, 1979:11). 
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Senare uppträder asbestmagrad keramik i större delen av landet, som 
sprider sig västerut (Huurre 1985:24,1979:122; Edgren 1984:189). Med den 
som förebild börjar man tillverka nya typer av asbestkeramik. Det finns 
ingen klar gräns mellan de olika typernas utbredningar utan de går i hög 
grad in i varandra (Huurre 1979:110-11), men de har en nordlig sprid
ninggräns vid 65° nordlig bredd. Den tydliga västliga gräns, som visade 
sig både före och under kamkeramisk tid och som sedan ofta framträdde 
norr om Bottenviken, avtecknar sig nu inte lika tydligt (Carpelan 1994:34). 

Asbest har brukats i ett flertal typer av lergods i Fennoskandien. De 
flesta har tolkats som utmärkande för den finsk-ugriska fångstekonomin 
och är en företeelse av östligt ursprung. Risvik-keramiken i kuststråket 
från Nordland till Troms fylke är ett undantag. Den ger intryck av att 
tillhöra en fångstkultur med förbindelser till sydskandinaviskt bronsål
dersområde (Jorgensen & Olsen 1987:34). Den viktigaste asbestkeramiken, 
kallad Säräisniemi 2 efter en fyndort i Vaala i norra Finland, dateras till 
perioden 1300-talet f.Kr.-300 e.Kr. (Huurre 1985:24).25 En nära motsvarig
het är Kjelmoy keramik (K-keramik) och s.k. imiterad textilkeramik (IT-
keramik). Dessa typer är de vanligaste i norra Fennoskandien (Carpelan 
1975:16,11; Jorgensen & Olsen 1987:22; Mulk 1994:10). Kärl av asbestgods 
har en spridning som sträcker sig norrut från en påtagligt skarp gräns i 
norra Ångermanland och norra Jämtland. De återfinnes i norra Norrland 
och Nordnorge, på Kolahalvön och i Karelen samt Finland, men där med 
avtagande förekomst i sydväst (Jorgensen & Olsen 1987:32, Baudou 
1995:111). 

Keramikens spridning i Övre Norrland anses berättiga oss att från 
denna period räkna med en befolkning som - åtminstone i arkeologisk 
mening - kan definieras som samernas förfäder. Nu görs även fynd av 
asbestgods vid norrlandskusten (Lindqvist 1994:41), från Hälsingland 
(Liedgren 1988:89) och Medelpad (Broadbent 1985:390). Dateringarna 
pekar på tider strax före vår tideräknings början. Asbestkeramiken och 
vissa östliga föremålstyper i väster har inte kombinerats med invandring 
(Baudou 1995:95, Huurre 1985:35), utan anses vara en följd av diffusion, 
dvs. spridning av kulturelement utan befolkningomflyttningar. Därmed 
kan man av denna fyndkategori inte dra säkra slutsatser om folkgrupper i 
angränsande delar av Norrland. Vi vet t.ex. inte med säkerhet vad som 
låg bakom asbestkeramikens skarpa sydgräns i norra Ångermanland och 
norra Jämtland. Den sammanfaller med en markant övergång mellan 
annat nordligt och sydligt arkeologiskt material i trakterna av Ströms 
vattudal och kan i kombination med detta vara en gräns med etnisk inne
börd (Baudou 1995:111). Men eftersom influenser från skilda håll kan 
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splittra etniska grupper och fördunkla ett tidigare tillstånd, vilket förhål
landena under båtyxkulturens tid i Finland visar, så kan den djupaste 
innebörden av keramikens spridning fram till gränsen mellan Övre Norr
land och Mellannorrland ännu inte tolkas. Här har skilda vetenskaper ett 
givet forskningsfält. Genetiken tillhör de discipliner som kanske kan 
komplettera bilden av de befolkningsmässiga förhållandena. 

Framväxten och bruket av asbestkeramik och asbestgods under brons
åldern anses ha sin grund i den förändrade ekonomiska situation som 
bl.a. pälshandeln och hanteringen av metallprodukter medförde. Kärlens 
bruk i det sammanhanget har nyligen beskrivits (Hulthén 1991). När han
delsförbindelserna försvagades och tillgången på metall minskade, och så 
småningom upphörde, försvann också denna keramik. Det skedde senast 
på 300-talet e.Kr. Asbestgodset fick ett viktigt symbolvärde i den process, 
som ledde fram till ett etniskt medvetande i det fångstsamhälle, som blev 
föremål för bronsålderns handelsaktiviteter. Keramiken fyllde, som det 
har uttryckts, ett "behov av social kategorisering" (Jorgensen & Olsen 
1987:31), dvs. i den materiella kulturens former återspeglar sig följderna 
av de speciella kontakter, värderingar och strävanden som en befolkning 
har. Asbestkeramiken har givit arkeologin större möjligheter att i sitt 
fyndmaterial från denna period identifiera den samiska gruppen vid si
dan av andra befolkningsgrupper i norr (Baudou 1995:100-12, Broadbent 
1985:138-42). 

Vi konstaterade ovan att bronsålderns metallföremål i Finlands inland i 
allmänhet har östligt ursprung, liksom textilkeramiken, där den före
kommer. Yxor är för övrigt en dominerande föremålstyp. Gjutformar i 
norra och östra Finland visar, att en inhemsk produktion även förekom. 
Från området mellan Rovaniemi och Uleåborg och söderut till den finska 
sjöplatån uppträder vidare en typ av gravrösen, som den folkliga traditio
nen kallar "lapprosen" (finska sg. lapinraunio). De har uppförts främst 
under tiden 1000-800 f.Kr. (Salo 1984b:180-81) och har kombinerats med 
en asbestkeramisk kultur med jämförbar utbredning. Luukonsaari-kerami-
ken, som den kallas, sträcker sig tidsmässigt över en lång period och geo
grafiskt återfinner vi den söderut från Oulujärvi, dvs. från en linje nära de 
nordligaste gravrösena och söderut (Salo 1984b:189,196). Fynd av keramik 
har även gjorts i flera rösen (Huurre 1979:145). Den mångtusenåriga as-
bestkeramiska traditionen i detta sydliga område består således ännu i en 
förhållandevis sammanhållen kultur med traditionella förbindelser ös
terut och begynnande kontakter mot väster, men norrut förefaller däremot 
förbindelserna att avta. Denna gång kommer den splittrande influensen 
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från germanerna i väster och når betydligt längre in i landet än under 
balternas tid. 

Den förromerska järnålderns fyndvakuum var länge ett problem, men 
genom C.F. Meinanders identifiering och datering av den inhemska s.k. 
Morby-keramiken med förekomst på boplatser från Borgå till södra Ös
terbotten kunde även denna period (700 f.Kr.-250 e.Kr.) som en sista länk 
infogas i bilden av en kontinuerlig bosättning från allra äldsta tid i Fin
land (Huurre 1979:121-22, Meinander 1969). Denna keramik återfinner vi 
inte längre in i landet, utan är som flera tidigare typer regionalt knuten till 
det forna snörkeramiska området (Salo 1984Ö:178). D en är ytterligare ett 
exempel på hur den sydvästliga regionen och inland under tusentals år 
bildade egna områden, där bonde- respektive fångstbefolkning överförde 
arvet från sin kultur till de efterföljande generationerna. Att detta har haft 
följder för språk och kultur är uppenbart. Under den yngre romerska järnål
dern fram till ca. 400 e.Kr. inträffar en dramatisk vändning i utvecklingen 
då asbestkeramiken helt och hållet försvinner och järnframställningen 
upphör (Carpelan 1994:38). 

Före utgången av 700-talet har de samiska språken och/eller dialek
terna så markant förändrats att den tidigare stora enhetligheten går mot 
en upplösning. Den är ett faktum, när vikingatiden (800-1050 e.Kr.) inträ
der. Det är åter lånorden och deras spridningar, denna gång de urnor-
diska lånen, som gör det möjlighet att dra sådana slutsatser. I Finland 
expanderade vid denna tid den tavastländska järnåldersbebyggelsen och 
nådde senast före 800-talet fram till Ladogas nordvästra strand (Uino 
1997:101-112). Via Finska Viken började varjagernas expansion österut. 
Det ryska rikets uppkomst har sin grund i de nordiska vikingarnas akti
viteter i områden, som ligger mycket nära samernas trakter på och norr 
om Karelska näset. Karelerna utgjorde senast på 1000-talet en självständig 
befolkning. De expanderade kraftigt mot norr och kan från de följande 
århundradena tävla med andra parter, som bedriver handel med sa-
merna. Det är välkänt att de stärkte sin ställning med stöd av Novgorod 
under 1100-1200-talen och fick stort inflytande i nordliga och nordostliga 
sameområden. Detta återspeglar sig i samiska sägner och namntraditio
ner. 

Efter en lång relativt enhetlig ursamisk tid hade samiskan under brons
åldern och järnåldern gått mot en uppdelning i inbördes mycket olika 
dialekter och språk. De ökade kultur- och handelskontakterna åt skilda 
håll och den yttre press som de medförde var viktiga orsaker till detta. 
Alla mer betydande skillnader mellan olika trakters samiska fanns ut
vecklade på 800-talet (Korhonen 1981:48-49). Den ursamiska periodens 
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sammanhållande språkliga identitet vacklade. Man kan säga att den av
löstes av en dialekt- och språksplittringens identitetskris, som fortfarande 
består. I det moderna samiska språkutvecklingsarbetet är språkets många 
varieteter ett dagsaktuellt problem. 

FRÅN FÖRHISTORIA TILL HISTORIA 
Fennougristerna är eniga om huvuddragen av hur den uraliska språkät
tens olika urspråk växte fram genom en kontinuerlig uppdelning under 
en period som sträcker sig ca 7 000 år tillbaka i tiden. En av de viktigaste 
orsakerna till att det uraliska urspråket splittrades i de två grenar, som 
blev de finsk-ugriska och samojediska urspråken, anses vara de folkom
flyttningar som skedde norrut från trakter i Mellanöstern, där en jordbru-
karkultur hade uppstått. Detta skedde under tidig neolitisk tid för om
kring 6 500 år sedan (Sammallahti 1995). Inom den finsk-ugriska grenen 
avskiljde sig de ugriska, permiska och volgafinska (volgaiska) urspråken. 
De representeras i dag av ett antal minoritetsspråk, de flesta på ryskt om
råde. Den sista utvecklingsfasen är den språkliga uppspaltning, som re
sulterade i mordvinska och mari och det samisk-finska urspråket väster 
därom. Den tidigare uppfattningen var att språken hade nått sina nuva
rande områden genom folkens "utvandring" från ett "urhem". Denna 
migrationsmodell har nu ersatts av en ny syn på utvecklingen, som kan 
betecknas som en modell för hur språken uppkommit genom en upp
splittring av ett tidigare mer enhetligt tillstånd (Sammallahti 1995). De 
finsk-ugriska språkens vida spridning skall därmed inte främst ses som en 
följd av befolkningarnas vandringar i olika riktningar, även om det natur
ligtvis förekommit, utan i första hand som ett resultat av en "upplösning" 
eller ett "sönderfall" genom den påverkan som tiderna igenom funnits 
utifrån och som efterhand ökade. 

En parallell till de mycket tidiga skedena i språkättens historia är den 
period då det germanska inflytandet på olika vägar nådde nuvarande 
Finland. Utvecklingen kan spåras i arkeologins, språkvetenskapens och 
den moderna genetikens material. Språkforskningen har med stöd i arke
ologiska fynd ansett att de finsk-ugriska språkens västligaste del, som nu 
utgörs av samiskan och de östersjöfinska språken, har ett sammanhäng
ande historiskt förflutet på finskt område från järnåldern över bronsål
dern och in i stenåldern (Salo 1996:336). Tidsperspektivet har i förhållande 
till tidigare åsikter därmed dramatiskt förändrats. Det är inte längre fråga 
om att studera befolkningsrörelser och språk strax före och efter vår tide
räknings början, utan nu framförs teorier om kultur, språk och etnicitet 
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under perioder, som ligger många årtusenden tillbaka i tiden. I finsk 
forskning debatteras t.o.m. frågan om vilka arkeologiska kulturer den 
befolkning representerade, som tog landet i besittning, när det genom 
landhöjningen framträdde ur Ancylussjöns djup (7500-5500 f.Kr.). För så 
avlägsna tider kan vi naturligtvis inte nå annat än vag kunskap om sam
manhang i den materiella kulturen. 

Man är numera mer benägen att tillmäta de arkeologiska kulturerna 
större kontinuitet. Grundtanken i framställningen av den äldsta förhisto
rien är att Suomusjärvikulturen, den första långa arkeologiska perioden i 
Finland, visar många självständiga och enhetliga drag. Inom den tidiga 
kamkeramiska perioden, som sedan följer, framträder främst fynden av 
s.k. Sperrings keramik av östlig karaktär med spridning i Finland och 
Karelen men utan motsvarighet i Baltikum. Fynden anses innehålla klara 
drag från den tidigare perioden, även om nya inslag finns. Fyndförhål
landena kan inte förenas med någon regelrätt invandring av ny befolk
ning. I den mån ett befolkningstillskott fanns kom den från Karelen och 
andra trakter med besläktade folk (Meinander 1984:22-29,34). 

För de språkliga bedömningarna står, som ovan beskrivits, den typiska 
kamkeramiska tiden i centrum. Nu får man en mer nyanserad bild av 
samhällsstruktur och kulturkontakter. Det helt nya är kulturens spridning 
till områden söder om Finska Viken, vilket fick arkeologerna att förknippa 
den med utbredningen av det område där senare samiskan och de öster-
sjöfinska språken återfinns (Moora 1956, 1958). Den typiska kamkera
miska tiden är därmed den första avgränsade arkeologiska period, som 
man med större säkerhet kan knyta till de språk, som senare förekommer i 
Finland, Karelen och Estland. Meinander menar att "ett finsk-ugriskt 
språk har här [i Finland] talats senast från och med den typiska kamkera
miska tiden ca 3000 år f.Kr." (Meinander 1984:45, Carpelan 1984). Salo har 
sammanfattat sin syn på perioden med orden: "Eftersom den är det öster-
sjöfinska områdets enda gemensamma förhistoriska kultur, har den rimli
gen haft stor betydelse för uppkomsten av den tidiga urfinskan, de öster-
sjöfinska språkens gemensamma urform" (1996:336). Tidig urfinska 
(Korhonen 1981:24) eller det finsk-samiska urspråket (Carpelan 1994:15), 
som kunde vara en mer adekvat beteckning, är termen för den rekonstru
erade språkform, ur vilken samiskan och finskan utvecklade sig. Carpelan 
uttrycker det så, att denna arkeologiska period var "den tidiga urfinskans, 
östersjöfinnarnas och de samiska språkens urmoder" (Carpelan 1996:14, 
jfr 1994:28). 

Det finns tecken på att förutsättningarna för en språklig enhetlighet 
över ett större område kan ha varit gynnsammare i ett förhistoriskt 
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fångstsamhälle än vad man vanligen föreställer sig. Näringarna krävde 
färder över långa avstånd och bosättning på olika platser. Språket i ett 
traditionellt fångstsamhälle kan också ha förändrat sig långsammare, och i 
de fall exogami förekom bidrog den till att stärka släktbanden (Salo 
1996:337). Från den kamkeramiska tiden och framåt var kontakterna ös
terut till språkättens övriga delar, främst vid floderna Volga och Kama, ett 
återkommande drag. Det bör ha haft en konsoliderande inverkan 
(Meinander 1984:36). Det finns därför mycket som talar för att den kam
keramiska kulturens folk var av finsk-ugrisk eller uralisk härkomst 
(Carpelan 1975, Sammallahti 1977, Salo 1996:336-37). 

Med båtyxkulturen börjar det äldsta mer omfattande lånordsskiktet. 
Det var då finskan och de andra östersjöfinska språken och samiskan tog 
emot de baltiska lånorden. Orden anpassades till den tidiga urfinskan 
med alla de karakteristiska drag, som hörde till den språkperioden. I de 
östersjöfinska språken finns det drygt 150 säkra baltiska lån och om man 
inkluderar de osäkra är antalet ca 180. Finskan har omkring tjugo lån och 
språken söder om Finska Viken omkring tio lånord, som inte är kända 
utanför respektive område. De baltiska lånorden berör de flesta områden 
av livet från släkttermer, namn på växt- och djurarter, färger, naturtermer 
och naturligtvis ord för redskap och förhållanden med mer eller mindre 
tydlig anknytning till odling och kreaturshållning (Suhonen 1984:212-23). 
Samiskan har däremot inte fler än drygt tjugo baltiska lånord, de flesta 
med motsvarigheter i finskan. Bland orden märker man sådana som 
(nord)samiska duovli 'fnöske' (finska t aula), guoibmi 'kamrat' (finska kaima 
'namne'), luossa 'lax' (finska lohi), luokta 'vik' (finska lahti), suolu 'ö' (finska 
salo 'ödemark', 'skogstrakt'; 'skogsholme') (Korhonen 1981:30, 1988:265). 
En ny aspekt på de samisk-baltiska kontakterna kan öppna sig genom att 
man upptäckt ord i samiskan, som saknas i östersjöfinska språk. Om inte 
deras motsvarigheter försvunnit där, kan de ha förmedlats direkt till sa
miskan. Ett sådant ord är sydsamiska saertie 'hjärta' (Sammallahti 
1984:139, Koivulehto 1992, 1993:403). Det betydligt lägre antalet baltiska 
lånord i samiskan står i relation till att samerna i Finlands inland inte stod 
under särskilt starkt baltiskt inflytande. 

De äldsta germanska lånorden kommer in lika tidigt som de baltiska av 
ordens ljudskick att döma. De är bara omkring tjugo till antalet. De tidi
gaste lånen berörs liksom de baltiska orden av samma ljudregler som 
samisk-finska arvord, t.ex. (nord)samiska ruovdi 'järn' (finska rauta), vuorbi 
'lycka'; 'lott' (finska arpa 'lott'), guossi 'gäst' (finska kansa 'folk'). Det finns 
exempel på de mycket gamla ljudövergångarna *ti > si, s>h, som inte före
kommer efter de äldsta baltiska och germanska lånekontakterna, t.ex. 
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KARTA 3. Båtyxkulturens utbredning i Europa enligt Kivikoski 1961:61 (kartans 
nedre del inkluderande Sydväst-Finland skrafferad ///). Asbestkeramikens 
utbredning i Fennoskandia \\\ och samernas nuvarande urbredningsområde 
/// i kartans övre del, båda enligt Mulk 1997:16. (Kartan producerad med över
lappande kopiering.) 
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lulesamiska buollda 'sluttning' (finska palsi 'hårdare 1er- eller jordlager i 
sjö'), (nord)samiska suovdi 'gäl; gap' (finska hauta 'grop'; 'grav') 
(Korhonen 1981:35, Koivulehto 1976). Med tiden ökar flödet av germanska 
lån. De flesta upptogs norr om Finska Viken och förmedlades därifrån 
söderut. Till samiskan nådde bara ca tio ord från det äldsta skiktet. I mot
sats till de baltiska lånen upphörde aldrig ord av denna typ att strömma 
in. Antalet germanska lån som kommit in före 300-talet beräknas vara 
omkring femhundra (Sammallahti 1989:5-6). 

Av det totala antalet nordiska lån i samiskan, som beräknats till ca 3 000 
stycken (Itkonen 1961:116), finns en språkligt och kulturellt viktig grupp 
av s.k. urnordiska lån från tiden 300-800 e.Kr. Med hjälp av deras sprid
ning i samiska dialekter har man kunnat bedöma hur långt dialektsplitt
ringen hade nått vid den urnordiska tidens slut. Resultatet är att redan på 
800-talet hade samiskan utvecklat alla de viktigaste dialektdrag som vi nu 
känner till. De urnordiska lånen visar bl.a. att samerna kände till nordiska 
termer för boskapsskötsel och mjölkhushållning, båttillverkning och bruk 
av havsgående båtar, namn på bytesdjur i havet och mycket annat 
(Wiklund 1947:41-54). Orden ger oss bilden av en befolkning utefter kus
terna och i inlandet i norr, som var sysselsatt med allt som kunde ge en 
dräglig bärgning. Orden talar samtidigt om för oss att det fanns en god 
kontakt med den dåtida glesa västnordiska befolkningen, dvs. norrmän
nens förfäder. 

Genom arkeologernas nya bedömningar av de förhistoriska perioderna 
har det visat sig att språkvetenskapens tidigare tidsindelningar inte längre 
är hållbara. De är för de äldsta perioderna alltför sena. Traditionellt har 
man beräknat tidig urfinsk tid till 1500-1000 f.Kr., ursamisk tid till 1000 
f.Kr-800 e.Kr. och äldre samisk tid till 800-1619. Det sistnämnda året 
trycktes de första samiska böckerna och vi talar efter den tidpunkten om 
modern samisk tid (Korhonen 1988:265). Bland arkeologerna kan märkas 
en otålighet över att de arkeologiska dateringarna inte fått tillräckligt gen
svar i språkforskningen. Justeringar har gjorts men inte i tillräcklig grad, 
menar Salo (1996:344). Men det är många hänsyn som måste tas vid en 
tidsjustering. En bedömning av tiden för de baltiska kontakterna är enligt 
ett numera redan gammalt förslag 1800-1500 f.Kr., vilket ungefär motsva
rar Kiukaiskulturen (Korhonen 1981:34). Den bedömningen grundade sig 
på att båtyxkulturen hade börjat ca 2000 f.Kr. I dag är dateringen i kon
ventionell tid 2500 f.Kr. och i kalibrerad tid 3200 f.Kr. (Salo 1996:340)! 
Många problem återstår således ännu att lösa, men nu är fler vetenskaper 
än tidigare förenade i det arbetet. 
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FOLKSLAGSNAMN OCH OMRÅDESBETECKNINGAR 
Det finns inget annat språkmaterial, som i så hög grad engagerar männi
skor som ortnamn. På många håll studeras de samiska namnen av cirklar 
och studiegrupper. Namn av skilda slag är ofta ett komplement till de 
historiska källorna. Ortnamnen har bl.a. brukats i utforskandet av samer-
nas forna utbredning i Karelen och Finland (T. I. Itkonen 1947) och de ger 
information om tidig bosättning i olika delar av Skandinavien (Bergsland 
1964:133,1967:39-40; Dahlstedt 1967:78-103,1975:325-32). 

En särskild typ av namn är vissa områdesbeteckningar, som inte mer än 
i sällsynta fall är knutna till bestämda platser eller klart definierade geo
grafiska områden. Namnen fungerar även ofta som folkslagsbeteckningar, 
dvs. som benämningar på personer tillhörande en viss befolkning, folk
grupp eller nation. Dessa folkslagsnamn eller etnonymer, som de också 
kallas, är ofta av hög ålder och därför av särskilt språkligt och historiskt 
värde. De kan vara lätta att tyda eller ha svårtolkade motsvarigheter i 
andra språk. I bästa fall kan de utnyttjas för att få klarhet i de gamla folk
liga kontakter, som kan ha förekommit. Etnonymer förekommer i sägner 
och andra muntliga traditioner där främmande folk och folkgrupper 
nämns. Ett vanligt sägenmotiv är samernas dramatiska kontakter med 
inkräktare i sina områden. Berättelserna beskriver bl.a. hur en same över
listar inkräktarna och förgör dem. Den historiska bakgrunden är för
dunklad av sägenmaterialets stereotypa karaktär och ger liten eller ingen 
information av historiskt värde. De folkslagsnamn som förekommer kan 
man däremot analysera och få värdefull kunskap av. 

Folkslagsnamn och områdesbeteckningar förekommer även i många 
andra sammanhang i samiskan. Den centralaste av alla är samernas be
teckning på sig själva, (nord)samiska såpmi eller såpmelas 'same'. Området 
där samerna bor heter också Såpmi 'Sameland'. Man har länge försökt att 
ge det snarlika namnet Suomi 'Finland' en godtagbar etymologi. Ingen 
lösning har hittills blivit allmänt accepterad, men med den nya synen på 
en finsk bosättningskontinuitet och de nära och långvariga kontakterna 
mellan samer och finnar på finsk mark, som den förutsätter, har nya möj
ligheter öppnat sig. 

ÄR NAMNEN SÀPMI OCH SUOMI MÖJLIGA ATT FÖRENA? 
Det samiska bosättningsområdet kallas av samerna själva för Såpmi, en 
term som nu allt oftare brukas även i svensk text. Sammansättningen 
Såmeeatnan 'Sameland' är inte lika frekvent i dagligt tal som grundordet.26 

Orden såpmi och såpmelas, betyder båda 'same' och 'samisk'. Det senare 
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ordet är en bildning med avledningsändelsen -las, som utmärker person 
som tillhör en viss folkgrupp. Den tvåstaviga ordstammen ingår även i 
beteckningen för det samiska språket, sâmegiella27 I finskan har det sa
miska ordet för 'same' inlånats i formen saamelainen och i ryskan som 
saam. I engelsk litteratur användes Saami (numera även Sami) både som 
substantiv och adjektiv. 

Samernas beteckning för det egna området och för den egna befolk
ningen har en märklig språkhistorisk bakgrund. Man konstaterade tidigt 
att sâpmi kunde sammanställas med det namn som finnarna i dag använ
der om en sydvästlig del av Finland, nämligen Häme 'Tavastland', och en 
invånare i Tavastland, hämäläinen. Den gemensamma stammen i Häme och 
hämäläinen är hämä- (Itkonen 1961:104, Korhonen 1981:42). Landskapet 
omfattade enligt historiska källor ursprungligen även den del av Finland, 
som nu kallas Satakunta. Den rekonstruerade form, ur vilken samiskans 
sâpmi och finskans hämä- kan härledas, är ett gemensamt tidigt urfinskt 
*sämä.28 Till denna form föreslog Tunkelo redan vid sekelskiftet (1899:97) 
en etymologi, som utgår från ett (ur)baltiskt *\eme, jfr litauiska Tjzmè och 
lettiska zeme '(lågt) land'. Litauiskan och lettiskan ger oss möjlighet att i 
grova drag rekonstruera det ordförråd, som bör ha brukats bland de bal
ter, som under båtyxkulturen invandrade i nuvarande Estland och Fin
land. 

Den baltiska ordstammen hittar vi i områdesbeteckningar som t.ex. 
litauiska 2emäiciai 'Nedre Litauen' och lettiska Kurzeme 'Kurland' 
(Koivulehto 1993:404). Vokalismen i låneförbindelsen hämä- av *%eme finns 
i det finska ordet mäntä 'kräkla' av baltiskt ursprung; jfr litauiska mente 
med samma betydelse. Etymologin för hämä- och sâpmi förutsätter att ur
sprungsordets konsonantljud *z -, som var okänt i det samisk-finska ur
språket, ersattes med s-. Den inledande konsonanten i *sämä, dvs. ett sj-
ljud, har därefter helt enligt ljudreglerna i ursamiskan utvecklats till sa
miskt s- och i den östersjöfinska grenen till finskt h-.29 De tidigaste baltiska 
lånorden kan ha kommit in i finskan under båtyxkulturens tid, dvs. ca 
2500-2100 f.Kr. Med tanke på den fördröjning som är naturlig vid språk
lig påverkan brukar man ange periodens senare del som den viktigaste 
tiden för denna främmande påverkan på det finsk-ugriska urspråket i 
Finland. Det råder således ett ljudlagsenligt samband av hög ålder mellan 
samernas sâpme(las) 'same' och finnarnas hämä(läinen) 'tavast'. 

Men hur skall man förklara att samerna började använda en beteckning, 
som genom sin betydelse egentligen hörde ihop med en bofast jordbru
kande befolkning? Svaret kan ligga i relationerna mellan fångstbefolk
ningen och de bofasta. Vi kan påminna oss de få men jämnt spridda fyn
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den av båtyxor i inlandet. De visar att fångstfolket hade förvärvat sig sina 
grannars eftertraktade makt- och statussymbol. Men det hade kanske 
skett med stor svårighet. Då kunde det vara enklare att själv försöka till
verka yxor, vilket också skedde. Men utan tillgång till den rätta sortens 
material och utan tillräcklig erfarenhet blev resultatet dåligt. Det faktum 
att man ändå gjorde sig besväret att försöka efterbilda detta föremål av
slöjar att de s.k. stridsyxorna var högt värdesatta och att människorna i 
fångstekonomin försökte få tillgång till dem. Yxorna var prestigeladdade 
föremål. Kanske var det på ett liknande sätt med immateriella ting, t.ex. 
det ord som balterna brukade om sin landsdel. En orsak till att inlandets 
fångstbefolkning började bruka den term, som herrefolket använde om 
sitt eget område, kan alltså ha varit att man ville få del av de bofastas 
status. Att bruka beteckningen hade en symbolisk kraft, som inte kostade 
något, men betydde mycket. 

Om det däremot från början var den ursprungliga kamkeramiska be
folkningen i Sydvästfinland som först tog beteckningen i bruk var den ju 
ett ord för det land, som var och länge hade varit deras eget. En spridning 
av termen till inlandet kunde därefter ske utan svårigheter. Det kan knap
past ha funnits några större språkliga skillnader, som hindrade detta. I 
båtyxfolkets områden rådde säkert även en utbredd tvåspråkighet. Oav
sett vilka orsakerna var till att befolkningarna kom att bruka denna områ
desbeteckning, är det ett faktum att namnet Häme nu finns kvar i det ur
sprungliga området. Fångstkulturens befolkning assimilerades och dess 
språk försvann. Därför kan idag Sâpmi inte att knytas till denna del av 
Finland, förutom via några ortnamn på Saama- i södra Finland, som har 
tolkats som en ursamisk övergångsform av ordstammen (Valonen 
1980:48-50). Dagens Sàpmi ligger långt borta och det är svårt att tänka sig 
att den första "lappmarksgränsen", som var båtyxkulturens gräns mot 
inlandet, sträckte sig någonstans genom Tavastland (Carpelan 1994:32). 

Men hur är det då med finnarnas beteckning på sitt land? Språkfors
karna har under flera århundraden försökt att hitta en acceptabel etymo-
logi till Suomi 'Finland' och suomalainen 'finne'. Förslagen har gått i 
mycket olika riktningar och framstår ofta som fantasifulla (Itkonen 
1981:277-78, Wiik 1996a:245). En kombination med sâpmi, som varit ett av 
alternativen, lyckades man inte förklara p.g.a. vokalismen. Men teorin om 
en finsk bosättningskontinuitet i Finland öppnar nya möjligheter till en 
lösning. Den utgår från att termen varit föremål för lån och återlån mellan 
språken i området. Det är inte ovanligt att ortnamn upptas i ett språk för 
att senare återlånas, men då med förändrat ljudskick. Det verkar ha skett i 
detta fall. 
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Gången av det hela har beskrivits på följande sätt. Den språkhistoriska 
grunden för såpmi var den rekonstruerade tidiga urfinska formen *sämä. 
Den lyder i ursamisk tid *sämä (Korhonen 1988:269, 271; Koivulehto 
1993:403). Den inledande konsonanten i samiskan, ett s/-ljud, blev s-, efter
som sj-ljudet har kommit in i samiskan i sen ursamisk tid. Ordet kan i 
denna form ha lånats in i baltisk språkmiljö och enligt ett av förslagen nått 
trakterna söder om Finska Viken (Koivulehto 1993:401-06). Det skulle ha 
kunnat ske någon gång under perioden 800-600 f.Kr. Lettiskans säms (av 
ett urbaltiskt *sämas, där utljudande -s utmärker nominativ) 'finne', och 
sämu zeme 'Finland', kan vara en språklig bekräftelse på detta. Ett återlån 
norrut via t.ex. fornkuriskan, där första stavelsens vokal fick å-karaktär, 
kan ha bildat grund för soomi, som är den form ur vilken suomi rätt sent 
har utvecklat sig. Suomi har ursprungligen åsyftat landets sydvästra del, 
landskapet Egentliga Finland, dvs. finska Varsinais-Suomi. 

Etymologin har betraktats som trovärdig, även om låneriktningen till ett 
baltiskt språk inte har några bra paralleller (Häkkinen 1996A: 156-57, 
Grünthal 1997:65-66). Återlånet norrut förutsätter också någon slags fjärr-
kontakt. Den delen i etymologin fick senare en alternativ lösning, som 
innebär att ordet kom in i den baltiska språkmiljön i Finland från det ti
diga ljudskicket *sämä. Wiik menar att ordets halvlånga öppna ä-ljud bara 
kunde återges med *ä, urbaltiskans enda öppna vokal. Urbaltiskans *säma 
lånade via den labialiserad formen *såma tillbaka från fornkuriska till den 
sena urfinskan (Wiik 1996a:247, 249, Grünthal 1997:68). Den fortsatta ut
vecklingen är beskriven och formen soomi övergick till suomi enligt den 
välkända ljudutvecklingen. 

Namnets överföring mellan språken i flera omgångar förutsätter en 
varierande baltisk samhällsstatus. Den kan vi ha belägg för i det arkeolo
giska materialet. Under en inledande period hade balterna en domine
rande samhällsställning, men senare smälter befolkningen in i ett samhälle 
som har de typiska drag som skall förknippas med den kamkeramiska 
Kiukaiskulturen. Det ord ur vilket Såpmi senare utvecklat sig upptogs av 
fångstbefolkningen under den tid då balterna var uppburna och ansedda. 
Återlånet skulle ha kunnat ske när samma befolkning försvagats och troli
gen kommit i en näringsmässig och social beroendeställning. Hur hade 
eljest ett återlån varit tänkbart? Det var därefter i den baltiska språkmil
jön, som förutsättningarna fanns för första stavelsens långa ö-ljud att run
das (labialiseras) till ett å-ljud och efter ytterligare några välkända vokal
förändringar ge det Suomi, som finnarna nu brukar om sitt land. 
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lAPPLANI 

LEN 

SAVOLAX 

ALANO 

LAND 
90 100 km 

KARTA 4. Finlands historiska landskap efter Uppslagsverket Finland, del 2, och 
några arkeologiska gränser (Valonen 1980:88). Satakunda (fi. Satakunta) hörde i 
tidig medeltid till Tavastland (Julku 1987:22). Det forntida Tavastland (fi. Häme) 1 

låg således i gränsområdet mellan Sydväst-Finlands olika förhistoriska bonde
kulturer och inlandets fångstbefolkning. Se s. 73 om kartans symboler (1. 2. 3. 4.) 
och texten om det språkhistoriska sambandet mellan Häme och samiskans Sapmi. 

88 



Nu har emellertid helt nyligen en ny aspekt på etymologin framförts som 
undanröjer den besvärande hypotesen om termens inlåning till trakter 
söder om Finska Viken och dess återlån därifrån. Grünthal utgår från att 
urbalterna brukade områdesbeteckningen *säma, så som Wiik föreslagit. 
När germanernas inflytande under bronsåldern spred sig i Kiukais-
kulturens område fanns möjligheten att ta upp denna term, men på grund 
av att s- inte ingick bland språkljuden i deras språk och ljudövergången *ä 
>*ö är väl belagd, kan formen *söme på ett elegant sätt rekonstrueras. Det 
var ur den som finnarnas namn på det egna landet, Suomi (närmast 
motsvarande Varsinais-Suomi 'Egentliga Finland'), och den egna 
folkgruppen, suomalaiset (sg. suomalainen), härrör. 

Den forna områdestermen från balternas tid i Finland ger oss därmed 
en fascinerande inblick i hur de språksociologiska lagarna och språkliga 
kontakterna fungerade redan för ca tre tusen år sedan. När vi nu lärt 
känna samiskans och finskans Sapmi och Suoma, sâpmelas och suomalainen, 
frågar vi oss varför inte dessa termer kom i bruk i de nordiska språken. I 
svenskan är same och samisk av sent datum i offentligt språkbruk. 

DEN HISTORISKA BAKGRUNDEN TILL FINNE OCH LAPP 
Den äldsta germanska beteckningen för same, som vi känner till från litte
raturen, är de latiniserade motsvarigheterna till det i norskan ännu bru
kade finn eller finne. Ordet har en drygt tvåtusenårig tradition. Formen 
phinnoi kan indirekt föras tillbaka på en reseskildring av greken Pytheas 
med syftning på ett nordligt folk. Den skulle då ha kunnat brukas redan i 
början av 300-talet f.Kr. (Pekkanen 1984:227). Säkrare belägg har vi från 
de första århundradena e.Kr. Det är få som betvivlar, att beteckningen 
fenni syftar på samer i den latinske hävdatecknaren Cornelius Tacitus verk 
"Germania" från år 98 e.Kr. (Tacitus 1961:101-03). Det folk han beskriver 
levde av jakt, i vilken även kvinnorna deltog. Pilarna till de bågar man 
brukade hade inte spetsar av järn utan av ben. Man bodde i hyddor och 
bar kläder av skinn. Tacitus nämner också hur man tog hand om sina barn 
och vad man åt. Fenni återfinns i Tacitus text nära folkslagsnamn, som kan 
knytas till baltiskt område. Det är därför naturligast att tänka sig att fenni 
syftade på samer i Finland. Det var där som kontakterna till och från det 
dåtida Europa lättast kunde uppstå. Ett levnadssätt med fångst och sam
lande vid denna tid förknippar man främst med samisk fångstkultur. 
Ytterligare ett gammalt belägg finns hos naturforskaren och geografen 
Ptolemaios från Alexandria, som omkring 170 e.Kr. omnämner två phin-
noi-ioik i norr. Det var kanske ett tidigt försök att skilja samer och finnar 
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från varanda (Itkonen 1981:276). En annan möjlighet är att de syftar på 
samer som bodde öster och väster om Bottenhavet (Sammallahti 1984:152-
53). 

Hur skall man förklara denna tidiga beteckning på samerna? De flesta 
etymologier utgår från ordstammen i verbet finna. Det finns varierande 
tolkningsförslag till ordet finn eller finne (Itkonen 1981:276-77), som i 
fornvästnordiskan hade formen finur och i urnordisk tid ljudskicket 
*finnaz. Den tolkning, som man främst bör utgå ifrån, nämligen 'firmare' 
(Collinder 1980:196), behöver inte modifieras mycket, om man sätter in 
ordet i den samisk-germanska kontext, i vilken samernas kännedom om 
sina landområden var det exceptionella; samerna var de "stigfinnare", 
utan vilka man inte kunde uträtta mycket. Om det en gång även fanns en 
vidare innebörd i termen, som inbegrep förmåga att "finna" eller spåra 
villebråd, ändrar det inte namntolkningen i väsentlig grad; ordet kunde i 
båda fallen beteckna en speciellt uppmärksammad förmåga som samerna 
visade. Beteckningen kunde lätt förmedlas söderut via de uppköpare, 
som sökte sig till de samiska områdena och som levererade de åtrådda 
skinnen till romare och andra sydeuropéer. Redan Tacitus säger att man 
hade "handelsförbindelser" med sina "närmaste grannar bland germa
nerna". Han beskriver också i översvallande ordalag hur vackra de nord
liga folkens skinnkläder kunde vara (Tacitus 1961:39, 57). Skinnexporten 
söderut varade till långt in i medeltiden (Yrwing 1982:521). 

En senare längre variant till etnonymen phinnoi etc. finns i latinska do
kument från och med mitten av det första årtusendet e.Kr. Formen 
skrithiphinoi återfinner vi under 500-talet hos den bysantinske historikern 
Prokopios. Han skriver att kvinnorna deltog med männen i den jakt, som 
gav de skinn, av vilka man gjorde sina kläder. Geografen Claudius Jorda-
nes nämner i sitt verk "Getica", ca 551 e.Kr., både fenni och screrefennae 
bland flera andra namn på nordliga folk, bl.a. Suehans "svear". De båda 
benämningarna för samer skulle kunna tyda på att författaren hade bru
kat två olika källor (Pekkanen 1984:239). I Langobardernas historia från 
senare delen av 700-talet brukar Paulus Diaconus formerna scriiovinni, 
scritobini med uppenbar syftning på samer. Den längre namnformen före
kommer även hos Adam av Bremen i slutet av 1000-talet med stavningen 
scritobini och hos Saxo Grammaticus i början av 1200-talet som scritfinni 
(Collinder 1953:26-28,1980:196, Itkonen 1981:276). 

Folkslagsnamnets längre form har en förled, som anses komma av det 
fornvästnordiska verbet skrida 'skida', 'åka skidor'. I en besvärjelse i hand
skriften Grågås från senare delen av 1200-talet talas det om finnr skriör '(så 
långt som) en same åker skidor (på en dag)' (Collinder 1980:196). Benäm
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ningen kommer naturligtvis av samernas märkliga färdighet att kunna 
förflytta sig "hoppande på konstfärdigt böjda trän", som Paulus Diaconus 
uttrycker det (Korhonen 1981:41-42). Både den kortare och längre formen 
av etnonymen måste ha givits av nordbor i samernas närhet och i sam
band med handelkontakter förmedlats söderut. Men av vilken anled
ningen finns det en kortare och en längre variant, där samernas bruk av 
skidor beskrivs? En förklaring skulle kunna vara, att om de tvåstaviga 
formerna fenni, phinnoi etc. hörde hemma i medelhavsländernas första 
försök att upprätta handelskontakter med samerna, kunde den längre 
termen från mitten av första årtusendet e.Kr. vara följden av mer inten
siva, årligt återkommande handelsfärder vid givna tider på året. Under 
vintern, men särskilt på vårvinterns skarföre och då familjerna ännu var 
samlade i sina vinterbyar, var det enklast att bedriva handel. Det var då 
jägarna hade hunnit samla in förråd av de fullhåriga pälsverken. Med 
skidor kunde man på några få dagar tillryggalägga sträckor, som under 
barmarkstid ofta tog veckor i anspråk. I den nordnorske storbonden Ot
tars beskrivning av förhållandena i norra Norge i slutet av 800-talet, som 
den engelske kungen Alfred den store lät infoga i Orosius världshistoria, 
förekommer visserligen scridefinnas en gång, men den vanliga formen är 
finnas (Batelyn 1980). Kanske vi kan tolka det så, att han som nordbo inte 
hade behov av att beskriva samernas färdighet att ta sig fram på skidor? 

I svenskan betyder finne en invånare i Finland. Att en beteckning för en 
viss befolkningsgrupp kan övergå till att åsyfta alla människor i ett land 
kan vi se av finskans ord för 'svensk' och 'Sverige', ruotsalainen och Ruotsi. 
De återgår på den tidiga formen rops-, i förled till ord som har med invå
nare i Roslagen att göra (Mägiste 1950:200-09, Itkonen 1946:401-03). Den 
del av Sverige, som låg närmast bebyggelsen i Sydvästfinland, kom alltså 
att utvecklas till ett ord på hela landet. Att folkslagsnamn genom lån och 
återlån på ett komplicerat sätt kan överföras mellan språk och folkgrupper 
har vi redan sett av ordet sâpmi. 

I Norge har finn och finne bevarat sin ursprungliga syftning på same 
fram till våra dagar. Termen är belagd redan i fornnordiska texter. Den 
östliga nordiska betydelseutvecklingen, som resulterade i svenskans finne 
'invånare i Finland', blev möjlig genom att ordet lapp tidigt kom att ersätta 
den äldre benämningen på same. Man har menat att begreppet Finnmark 
från tidig medeltid var ungefär det samiska området i norra Skandinavien 
som sträckte sig söderut till och med Åsele lappmark (Blom 1981:282). Det 
återstår ännu att förklara de områdesnamn på Finn- som finns söder 
därom. På samma sätt som finnmark förekommer på skilda håll i väster 
med anknytning till den norska betydelsen av ordet finn och finne 'same', 

91 



KARTA 5. Klimat, vegetation och tidig fast bosättning (gravfält). Vegetationsre
gioner enligt Sjörs (1963) hos Mulk (1994:39). Märk sär skilt 4 norra, 5 mellersta 
och 6 södra barrskogsregionen. På fins kt område visas enligt Huurre (1987:27) 
vikinga- och korstågstida gravfältsområden (oregelbunden svart markering), 
enstaka gravar (större fylld ring), osäkra gravar (ring) och lösfynd (mindre fylld 
ring). Isotermerna för medeltemperaturen -7° i januari (Sverige) och -8° i februari 
(Finland) med punktlinjer. (Kartan producerad med överlappande kopiering). 
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hade lappmark öster om Kölen troligen först en allmän betydelse av in
landsområde, där samerna bor. Den administrativa innebörden kom se
nare att helt dominera. Lappmarkerna blev de områden inom vilka sa
merna lättast kunde samlas vid bestämda tider för handel, uppbörd och 
kyrklig verksamhet (Sommarström 1981:320-22). Men varifrån härrör den 
märkliga beteckningen lapp och varför kunde inte finne leva kvar i sin 
ursprungliga betydelse på östnordiskt område? 

Etnonymens uppkomst måste sökas i öster. När varjagerna under tidig 
vikingatid trängde in i Finska Vikens inre del och nådde Ladoga kom de i 
nära kontakt med östersjöfinsk befolkning och med samer. Vid den tiden 
kan ordet finne i öster redan ha börjat få den allmännare innebörden av 
invånare i (det dåvarande) Finland. De utvidgade kontakterna över havet 
bör ha bidragit till det. Med nordbornas ökade kännedom om språk och 
befolkning i området kring Finska Viken och öster därom uppkom beho
vet av en ny beteckning på samer. Skillnaderna mellan finnarnas och sa-
mernas språk och kultur krävde, att de kunde benämnas med skilda ord. 
Men vilket ord skulle man ta i bruk? En möjlighet var att låna in en be
teckning, som redan fanns i något av språken i området, en annan var att 
ge en folkgrupp en karakteriserande benämning på det sätt, som jag me
nar att vi kan spåra bakom fenni. En tredje möjlighet åter var att översätta 
ett redan brukat ord med lämplig syftning. Det är en metod, som är känd 
från andra etnonymer (Itkonen 1961:111, M. Korhonen 1981:44). Nord
borna valde det sistnämnda sättet, vilket givetvis inte var en medveten 
handling, utan föll sig naturlig av olika orsaker. 

I östersjöfinska språk finns ett ord av (ur)baltiskt eller (ur)germanskt 
ursprung (Häkkinen 1996^:244), som i finskan lyder vaaja och som har 
motsvarigheter i karelskan, votiskan, estniskan och liviskan. Det betyder i 
finskan 'påle'; 'kil; 'vigg'. När ordet brukas i konkret betydelse åsyftas en 
kraftig spetsad påle av ordinär längd vid vilken man t.ex. kunde tjudra 
djur. Den rekonstruerade formen i tidig urfinska är *vakja. Det samiska 
arvordet finns nu i västlig samiska från lulesamiskan och söderut, t.ex. 
lulesamiska vuojvve, umesamiska vuövjjie och sydsamiska vuevjie med 
betydelsen 'kil', 'utökningsbit (i klädesplagg, sko, handske)', dvs. en kil-
formad tyg- eller skinnbit, med vilken man vidgade eller skarvade en 
detalj i ett sömnadsarbete. I enstaka belägg åsyftas 'träkil'.30 Till östsa
miska dialekter har ordet kommit som lån från karelskan (SKES 1571-72). 
Det baltiska eller germanska ordet tillhör det äldsta lånordsskiktet, vilket 
bl.a. kan ses av att första stavelsens a i *vakja motsvarar uo i (lule)samiska 
vuojvve. Denna vokalism återgår på tidig urfinska. Även litauiskans vägis 
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och lettiskans vadzis betyder 'kil'; 'påle (att tjudra vid)' (Häkkinen 
1996£?:242). 

Detta ord är intressant eftersom, votiskans vad'ja (även vad'jalain) är 
beteckningen för en person tillhörande det egna folket, dvs. 'vot', samti
digt som det behållit sin syftning på 'kil' för skilda ändamål. Det votiska 
folkslagsnamnet är inlånat i finskan i formen vatja, vatjalainen (SKES 
1674). De få voter som ännu finns kvar, drygt tjugo personer, bor i byar 
nordost om Narva i nordvästra Ingermanland (Vuorela 1960:114). Voter-
nas bosättning nådde tidigt fram till floden Volhov söder om Ladoga, där 
de utgjorde den dominerande finsk-ugriska befolkningen under de första 
århundradena före slavernas ankomst. Därifrån nådde man lätt samiska 
områden norr om Ladoga (Itkonen 1961:105, Collinder 1962:16, Uino 
1997). De fick senare en central ställning i den handel och beskattning som 
raserna, de förryskade varjagerna, bedrev bland finsk-ugriska folk 
(Jaakkola 1956: 83-86). Under Novgorods stormaktstid omfattade den s.k. 
votiska femtedelen, ryska Votskaja pjatina, dels voternas bygder söder om 
Ladoga, dels ett stort område norr om Ladoga, där handel och uppbörd 
bedrevs (Jaakkola 1956:126). Voterna hade med andra ord sedan äldsta tid 
nära kontakter med samer. Det är därför inte märkligt att samer och voter 
i ett påvligt brev från 1274 nämns i en och samma mening bland folk i 
ladogaområdet ("carelie, ingrie, lappie & watlandie"; Itkonen 1961:106). 

Ett exempel på det tredje av de ovannämnda sätten att behandla en 
etnonym, nämligen genom s.k. översättningslån, möter vi i en rysk källa 
från 1132, där ett votiskt område med namnformerna Wagia, Wagya, Waiga 
har återgivits med ryska Klin. Översättningen utgår från ryskans klin, som 
betyder 'kil (bl.a. i klädesplagg)' (Itkonen 1961:111-12). Men vi kan med 
de ryska källornas hjälp få ytterligare aspekter på voterna och behand
lingen av deras namn. Denna gång med anknytning till termer som även 
återfinns i samiskan. I Nestorskrönikan från 1100-talet nämns folkslags
namnet éud' bland de folkgrupper som i mitten av 800-talet skall ha kallat 
tre varjagerhövdingar att grunda det ryska riket (Rahbek Schmidt 
1982:534). Det kan i denna källa åsyfta voterna (Itkonen 1961:123), men 
etnonymen har även brakats om andra östersjöfinska folk, t.ex. ester och 
vepser (Korhonen 1981:45). 

Beteckningen kan sammanställas med ett namn på de fraktade skaror 
av stråtrövare från ett främmande folk, som enligt gamla samiska berät
telser ofredade samerna. Fortfarande är mycket starka känslor knutna till 
sägnerna om de s.k. tjuderna, som någon same lyckas överlista och för
göra. Ett vanligt motiv är att samen, som lovat visa tjuderna vägen till 
byn, kastar sin fackla utför en klippbrant. Tjuderna anar inte oråd utan 
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följer i mörkret efter i fördärvet. Namnet på detta fruktade fiendefolk är i 
nordsamiska cuhti eller cuddi, lulesamiska tjude (singularis och pluralis-
form) och sydsamiska tjuvrie. Motsvarigheter finns över hela det samiska 
området till Kolahalvöns östligaste del (SKES 11 39). En språkhistorisk 
analys av de samband, som avtecknar sig bakom etnonymen, är belysande 
för samernas ställning i det vikingatida Karelen. Det är svårt att förklara 
ordet som ett lån från ryskan (Mägiste 1950:74-79, Itkonen 1961:123-127), 
även om det också har föreslagits (Grünthal 1997:171). 

Den samiska folkslagsbeteckningen äuhti etc. har anknytning till den 
serie ord i östersjöfinskt område som jag redan varit inne på. Den föränd
rade vokalen i den samiska etnonymens första stavelser kan, om den tidi
gare var identisk med vokalen i det lulésamiska ordet tjåhte 'kil', vara 
avsedd att "förvränga" och stärka den redan nedsättande bibetydelsen, 
som fanns i ordet. Det blir på det sättet inte helt identiskt med termen för 
'kil', vilket är en fördel, men tanken förs ändå till innebörden 'en obetyd
lig liten kil7. Den samiska etnonymen har ibland i en och samma samiska 
dialekt stadieväxlingen ht~d och ibland dd~d. Kanske kan även det vara 
avsett att "förvränga" ordet och ge det den affektladdade karaktär, som 
sägnernas dramatiska innehåll kräver. Rent formellt är konsonantismen 
en generalisering av svagstadiet till ett starkstadium, som ordet tidigare 
inte hade. Lånet till ryskan bör ha skett mycket tidigt i trakten av Ladoga 
och Onega (Itkonen 1961:125). Både vokalism och konsonantism i samis
kans cuddi kan få en enklare lösning om ordet är ett återlån från ryskan, 
vilket bör undersökas. 

En central fråga för att förstå de olika etnonymerna med betydelsen 'kil' 
etc., som nu nämnts, är varför voterna en gång antog namnet vad'ja, 
vad'd'à om sig själva. Fanns det någon speciell historisk anledning till det? 
En intressant lösning på det har Kaisa Häkkinen nyligen framlagt (1996b), 
enligt vilken det skulle var fråga om ordet för båtyxkulturens viktiga sta
tussymbol, de s.k. båtyxorna. En båtyxa och en kil är naturligtvis två helt 
skilda föremål, men likheten mellan t.ex. en kort spetsad tjuderpåle, som 
är en av huvudbetydelserna, och stenyxan med tvär avslutning i ena än
dan, är däremot slående. Ordet 'yxa' i betydelsen 'eggverktyg' kunde inte 
brukas, eftersom det inte var fråga om ett bruksföremål utan ett prestige
föremål, som nostalgiskt tillverkades i sten med förebilder i stridsyxor av 
metall! Ordet för verktyget 'yxa' var ett baltisk ord som finskan lånat in, 
nämligen kirves, som ännu har samma betydelse. Ett tydligt tecken på 
föremålstypernas skilda funktioner hos balterna är att man i båtyxkultu
rens gravar ofta kan återfinna både en tväreggad bruksyxa och en strid
syxa (Huurre 1979:82). 
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Om således *vakja i den tidiga urfinskan i området kring Finska Viken 
var en term för båtyxkulturens främsta kännetecken, var dess attraktions
kraft och symbolvärde minst lika stort som den baltiska områdesbeteck
ningen, som blev samiskans sâpmi. Det är därmed möjligt att ge en 
språksociologisk förklaring till de många inlånade eller översatta etnony-
mer som har stridsyxans namn som utgångspunkt. Även slaverna, som 
tidigast vid utgången av 700-talet nådde trakten söder om Ladoga (Pöllä 
1992:417, Uino 1977), tog upp namngivningsseden, men de brukade rys
kans Klin med syftning på både voternas, esternas och vepsernas område. 
Vi vet inte om ester och vepser hade egna lånade eller översatta egenbe-
teckningar med betydelsen 'kil', 'kilformat föremål'. På samiskt håll där
emot finns i en skriftlig källa från 1743 uppgiften att (nord-, egentligen 
torne)samiskans vuovjjus betydde 'same'.31 Ordet är bildat på det redan 
nämnda vuovjje 'kil', 'utökningsbit (i klädesplagg, sko, handske)'. Den 
finska folkdiktningens vuojolainen 'same' är ett lån från det avledda sa
miska ordet32 och det låter oss förstå att vuovjjus tidigare måste ha haft en 
betydligt vidare spridning än vad man kan tro av det enda skriftliga be
lägget. 

Men varför har vuovjjus försvunnit till förmån för sâpmi? En anledning 
kan vara den nedsättande bibetydelsen 'lapp', 'liten kilformad tyg- eller 
skinnbit', som omgivningen förknippade med ordet. Den fanns inte från 
början, vilket vi kan se av arvorden i t.ex. finskan och estniskan. Men en 
betydelsedifferentiering hade skett som innebar att ett spetsat föremål av 
större format kallades tjähte. Ordet sâpmi var i den situationen ett neutralt 
alternativ, som därför spred sig i hela språkområdet och blev den term 
samerna nu brukar om sig själva. Men olyckan hade redan hunnit hända; 
nordborna översatte vuovjjus med det nordiska ordet 'lapp'. Det fick i de 
etniska kontakterna mellan varjager och samer så stark ställning att det 
spred sig västerut till Finland och Sverige. I finskan finner vi det som lån
ord i formen lappalainen 'lapp', 'same'. Till de östligaste delarna av Nor
den nådde ordet med återvändande vikingar och trängde ut finne. Där
emot kunde inte den norskan traditionen påverkas. 

I det språkliga materialet framträder bilden av ett östersjöfinskt kul
turområde, där följderna av balternas inflytande från mitten av det tredje 
årtusendet f.Kr. ännu dröjde sig kvar. Det främmande språket, de nya 
näringsformerna och den prestigeladdade maktsymbolen, stridsyxan, som 
de hade fört med sig, hade skapat starka spänningar. Den yttersta grun
den till samiskans och de östersjöfinska språkens uppkomst finns alltså i 
det baltiska inflytandet. Fram till vikingatiden kan vi i folkslagstermerna 
även se följder av den sociala skiktning som hade uppstått. Man tävlade 
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om att åtminstone i fråga om sin etniska benämning få tillhöra de ansed
das skara. Att det gick så olyckligt att ett ärofyllt namn som vuovjjus skulle 
översättas med 'lapp' var egentligen ett ödets nyck och berodde i hög 
grad på en betydelseutveckling i samiskan, som innebar att vuovjje kom 
att bli en term för 'kil', 'utökningsstycke' i sömnadsarbete. All anknytning 
till den forna prestigefyllda stridsyxan var borta! 
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NOTER 
1NU, Norrländsk uppslagsbok i fyra band betecknas med NUI etc. och 

sidhänvisning. 
2När samiska ord redovisas i texten, anges det vilken samiska som avses. 

De ord som närmast följer tillhör samma varietet (dialekt eller standard
språk) om inget annat anges. Om en term inte är begränsad till en enda 
varietet, brukas parentes på följande sätt: (nord)samiska jâvri 'sjö'. For
merna i lulesamiska (jâvrre), umesamiska (jâvrrie) och sydsamiska (jaevrie) 
är språkhistoriskt av samma ursprung men har avvikande ljudskick. 

3Se sam ebyar NU4:43-~44, skog ssamer NU4:134. Vorren-Manker 1957:26-
108 delar in de samiska grupperna efter senare näringsmässiga förhållan
den. Ruong anser det mest praktiskt att bruka en indelning efter klimat 
och vegetation (1982:11). Ingen av författarna gör jämförelser med språ
kets olika områden. 

4Nordsamiskan har några skrivtecken som kräver en förklaring. De är å, 
(långt, vanligen öppet, a-ljud), c (ts), c (tj), d och t (tonande resp. tonlöst 
"läspljud" som i engelskan), r) (ng-ljud), s (sj), z (ts) och z (tj). De 
sistnämnda bara inne i ord. Diftonger som kan uppträda i ordens första 
stavelse är ie, oa, uo och ea (uttalas ea). 

5Den bästa översikten av samiska ortnamn och ortnamnsled i Sverige är 
Collinder 1964. 

6Här uttalas -oa- som diftong (läs: åa) och -z- som -ts-). 
7Se råtno NU4:32, vaja NU4.-278, Kosthåll (under samer) NU4:63 och O. 

Korhonen 1994,1983. 
8Den inledande konsonanten c- i nordsamiskan uttalas tj-. 
9Finska hangas är en avledning av hanka, som betecknar 'krok', 'hake', 

'kviststump (att lägga eller hänga något på)', SKES 1:55. K anske åsyftar 
termen de grenklykor på vilka trädstammarna placerades en bit över 
marken (Storå 1994:96). I Finnmarkens nordsamiska har bearttus kvar sin 
betydelse av snara mellan två träd för fångst av vildren (Nielsen (1932-62) 
1979 1:297, Sammallahti 1982:103). I lulesamiskan betecknar bärttom 
(Grundström 1946-54:805) andra typer av fällor. 

10Den engelske sjömannen Stepnen Borrough var efter ett skeppsbrott 
1557 tvingad att vistas några månader på Kolahalvön. Han upptecknade 
då omkring hundra kildinsamiska ord och termer, som senare publicera
des (Korhonen 1981:67, Sammallahti 1989:8). 

"Bland dem kan nämnas Tvärminnessymposiet (1980), som behandlade 
Finlands förhistoriska bosättning. Föredragen publicerades 1984 i skriften 
Suomen väestön esihistorialliset juuret ('Den finska befolkningens förhisto
riska rötter'). En kongress om Finlands förhistoria i Torneå 1991 resulte
rade i symposieskriften Suomen varhaishistoria ('Finlands tidiga historia'), 
som trycktes 1992. Några viktiga artiklar om finsk förhistoria finns i sym
posieskriften Historia fimno-ugnca (1996). Symposiet hölls i Uleåborg 1993. 

12Exempel på detta från språklig synpunkt är Sammallahti 1977, 1989, 
1995. från arkeologiska aspeKter Carpelan 1994, Salo 1996. 

13En variant till denna teori (Wiklund 1896:7-14) är lånkontakthypotesen, 
som vill förklara den språkliga samstämmigheten och rasmässiga skillna
den med att finskan under så lång tid påverkat samiskan. Lånkontakthy-
potesen utesluter inte nödvändigtvis ett språkbyte i någon form 
(Korhonen 1977:129; 1981:23-24). 
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14Det fanns många förslag om urhemmets läge någonstans i den nordliga 
delen av europeiska Ryssland. Spridningen av vissa djur- och växtarter 
med beteckningar i finskan brukas i argumenten. Se om forskningshisto
riken i Vuorela (1960:16-2), Itkonen (1961:22-30). 

15Wiik (1996fr:591-597) och Sammallahti (1977:132) ger åskådliga model
ler för de österjöfinska språkens och viktigare dialektområdenas inbördes 
påverkan (jfr det uraliska/finsk-ugriska släktträdet i Korhonen 1981:27). 

16Den åsikten hävdade Yrjö Koskinen i skrifter redan på 1860-70-talen. 
Han ansåg att invandringen var avslutad först pa 700-talet e.Kr. 
(Häkkinen 1996a:79). 

17Salo 1996:335-36, Huurre 1979:22-23. Betydelsen av en sydlig invand-
ringsväg företräds av Sammallahti (1989:12) och Carpelan (1994:23-24, 
1996:13), båda med hänvisning till Nunez (1987). Den innefattar teorin om 
en uralisk pionjärbefolkning i nordöstra Europa, som i efterglacial tid 
spridit sig norrut. Teorin kombineras med genforskningens bedömningar 
av samernas och finnarnas genetiska egenskaper. 

18Salo 1996:340. Suomusjärvikulturen dateras däremot till till 6500-4200 
f.Kr. av Huurre (1979:20) och Edgren (1984:25) p.g.a. den tidigare hypote
sen om ett ännu äldre arkeologiskt skede med Tbenämningen Askolakultu-
ren. Dess existens som en särskild kulturperiod ifrågasätts numera 
(Meinander 1984:23). I denna uppsats brukas enbart de icke kalibrerade 
värden, som författarna till de olika källorna har (jfr nedan). Jag vill tacka 
Christian Carpelan för värdefulla tips i dateringsfrågorna och andra as
pekter på min framställning. 

19Den typiska kamkeramiska perioden dateras av Salo (1996:336, 340) 
och Huurre (1979:31) till 3300-2800 och av Meinander (1984:36) ti ll 3200-
2500 f.Kr. Carpelan (1984:103) sätter periodens början till 3200 f.Kr. Kivi-
koskis (1961:31) tidsangivelser, som för denna period är 2300-2000 e.Kr., 
grundar sig på föråldrade bedömningar. I nyare arkeologisk litteratur 
införs efter hand kalibrerade dateringar. Därvid motsvarar t.ex. den icke 
kalibrerade tiden 3300 f.Kr (början av den typiska kamkeramiska tiden) i 
kalibrerad tid 4200/4100 f.IG*. Salo redovisar översiktliga tabeller över de 
två dateringssystemen (1996:339-40). 

20Där fanns sedan tidigare den sk. Jäkärläkulturen med egna typer av 
stenredskap och tecken på speciella begravningsseder. Flinta och bärnsten 
saknas. Om denna kultur företräder en tidigare befolkning, styrker det 
intrycken om ett visst befolkningstillskott genom invandring österifrån i 
inlandet (Huurre 1979:30-32, Salo 1996:336). 

21I finskan användes mest termen vasarakirveskulttuuri (jfr vasara 
'hammare', kirves 'yxa', med syftning på yxornas tvära avslutning, dvs. 
yxhammaren. I gravarna på de omkring 130 boplatserna har ca 900 s.k. 
strids- eller båtyxor återfunnits, medan keramikfynden begränsar sig till 
16 gravar (Edgren 1984:75-77). 

22Kiukaiskulturens tid dateras litet olika. Salo anför 2000-1300 f.Kr. 
(1996:340), Huurre 2000-1500 f.Kr. (1979) och Meinander 1900-1200 f.Kr. 
(1984:39). Med ledning av landhöjningen kan de yngsta boplatserna date
ras till 1200 f.Kr. (Edgren 1984:95). 

23Huurre 1979:95. Genom att stenredskap länge dominerade i det finska 
randområdet, anger många periodens början för Finlands del till 1300 
eller 1200 f.Kr. (Edgren 1984:101, Salo 1984a:180,1996:340). 

24I n orrländsk arkeologi har perioden 2000-800 f.Kr fått benämningen 
epineolitikum, p.g.a. att termen bronsålder inte överensstämmer med de 
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stora skillnaderna i kulturutvecklingen i norr och söder (Baudou 1995:53, 
NU3:283). 

Norge och Sverige daterar man denna keramik till ca 1800 f.Kr. 
(epineolitikum)-Kr.f (Joreensen & Oisen 1987:10, Baudou 1995:109). Car-

Eelan har muntligen meddelat mig att han nu daterar den tül tiden 1500 
Kr.-250 e.Kr. 
26Orden skrivs här i de nordsamiska formerna, jfr lulesamiska Säbme, 

umesamiska Sabmie, sydsamiska Saemie (Se samer, NU4:46). Efterleden, -
eatnan 'land', preciserar förleden, men sammansättningen är inte frekvent. 
Den förekommer bl.a. för metrikens skull i den samiska nationalsången 
Sami soga lavila 'Samesläktets sång' av Isak Saba (1906). Same-Ätnam 
(NU4:82), namnet på en samisk kulturorganisation i Sverige, har en för
åldrad stavning ocn visar ett ursprungligt utljudande -m, som har beva
rats bl.a. i lulesamiskan (-ednam). Se De samiska språken, NU4:59. 

27Efterleden (-)giella betyder 'språk'. Förleden sâpme- och same- är exem
pel på den samiska stadieväxlingen, som är en växling som berör konso
nanter mellan udda och jämn stavelse i ord, vanligen mellan första och 
andra stavelsen, men i flerstaviga ordstammar mellan de två sista stavel
serna, om de är fyr- eller sexstaviga. Alternativen kallas stark- (sâpme-) 
och svagstadium (same-). Andra stavelsens -i- är här förkortad till -e-1 ord
sammansättning. 

28En mellanliggande samisk form är *sämä, med långa fl-ljud av öppen 
karaktär, dvs. med en dragnine mot -ä- (Korhonen 19öl:89, 100), som se
nare blev same, med sina olika aialektformer, t.ex. nordsamiska sâvmi med 
ett inskott av -p- i den centrala konsonantkombinationen. Asterisk [*] före 
ett ord betyder att ordet är rekonstruerat med hjälp av de språkhistoriska 
ljudreglerna. 

^Baltiska lån, som nått både samiskan och finskan och som i det långi-
vande språket börjar med s-, har i (nord)samiska och finska konsonan
terna s- respektive h-, t.ex. suoidni 'hö', 'gräs' (finska heinä 'hö'), suoldni 
'dagg', 'frost' (finska halla 'frost') och sarvvis 'rentjur' (finska hirvas 
'rentjur') (Korhonen 1981:130). 
^ ett av de samiska orden har de centrala konsonanterna kastats om (vj 

> jv). Denna metates kan också skilja andra arvord från varandra, jfr 
(lule)samiskajâvrre och finska järvi. 

31I Henrik Gananders "Grammatica lapponica" från 1743 är nom. sg. 
wuåwiåsh, gen. sg. wuåwiåha 'Lappo', 'Lapponis' (Itkonen 1961:105). 

32Avlednmgsändelsen är (-us). 
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