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Gränsöverskridande kyrkohistoria 
En inledning

Daniel Lindmark

Fortfarande är mycket av den forskning som bedrivs om det 
nordliga områdets historia nationellt begränsad, trots att 
många fenomen är gränsöverskridande. Utbildningstradition, 
arkivsituation och språkförhållanden kan förklara den ”meto-
dologiska nationalism” som forskningen fortfarande i hög grad 
uppvisar. Desto roligare är det då att kunna uppmärksamma 
initiativ som ser till regionen som helhet snarare än till de olika 
ländernas historia. Hösten 2015 publicerades boken The Ba-
rents Region: A Transnational History of Subarctic Northern 
Europe med Lars Elenius som huvudredaktör, och våren 2016 
utkommer Encyclopaedia of the Barents Region, där Elenius 
också har det övergripande produktionsansvaret och ingår som 
en av fjorton redaktörer. Båda bokprojekten inbegriper nord-
liga områden i Norge, Sverige, Finland och Ryssland. Det är 
Pax forlag i Oslo som ger ut båda böckerna (http://www.pax.
no/).

Det nordliga områdets kyrkohistoria är till stora delar en 
gränsöverskridande historia, särskilt med tanke på de språk-
liga minoriteterna. De samiska och finska språken har bundit 
samman människor över nationsgränserna, inte minst inom 
den laestadianska väckelsen, som är stark i Norge, Sverige och 
Finland. Alla artiklarna i den antologi som nu ges ut, berör på 
ett eller annat sätt förhållanden i mer än ett av de tre länderna, 
och laestadianismen är ett återkommande tema. 

I antologins undertitel används den geografiska bestäm-
ningen Nordkalotten. Därmed avses i regel de län (eller mot-
svarande) i Norge, Sverige, Finland som helt eller delvis ligger 
norr om Polcirkeln, det vill säga Nordland fylke, Troms fylke 
och Finnmark fylke i Norge, Norrbottens län i Sverige och 
Lapplands län i Finland (fram till 2009 när länsindelningen av-
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skaffades; därefter landskapet Lappland). Ibland räknas även 
Murmansk oblast på Kolahalvön i Ryssland till Nordkalotten. 
Den aktuella antologin berör dock uteslutande förhållanden i 
de nordliga delarna av Norge, Sverige och Finland. När be-
teckningen Nordkalotten används i relation till den aktuella re-
gionala indelningen inom de lutherska folkkyrkorna, inbegrips 
vanligen Nord-Hålogaland bispedømme och Sørhålogaland 
bispedømme i Norge samt Luleå stift i Sverige och Uleåborgs 
stift i Finland. 

Antologin ingår i den nya skriftserien Studies on the Religi-
ous History of the North, som vill berika forskningen om den 
norrländska kyrkohistorien genom att föra in mer av transna-
tionella perspektiv på det nordliga områdets historia. Skrift-
serien ges ut av ett forskarnätverk med förankring vid Umeå 
universitet och Mittuniversitetet. Nätverket Religious History 
of the North (REHN) bildades hösten 2015 av deltagarna i 
forskningsprojektet Norrländsk kyrko- och utbildningshistoria 
(NOKOUT). Syftet var att skapa en mer permanent bas för 
historisk forskning om det nordliga områdets religiösa förhål-
landen. Mer information om nätverket, skriftserien och NO-
KOUT-projektet återfinns på http://www.idesam.umu.se/forsk-
ning/forskningsprojekt/rehn/.

Den nya skriftserien har ett system för kollegial vetenskap-
lig granskning som innebär att varje text läses och kommente-
ras av två oberoende granskare. Författarna och granskarna är 
ömsesidigt anonyma för varandra (s.k. double blind peer re-
view). Som redaktör har jag på redaktionsrådets uppdrag orga-
niserat granskningen av tre av artiklarna, medan redaktionsrå-
det har hanterat granskningsprocessen för de två artiklar som 
jag själv har författat.

Även om en ny skriftserie har startats, kommer NOKOUT-
projektets skriftserie Religion i Norrland att leva vidare. I den 
serien har nyligen en bok utkommit med professor em. Bir-
ger Olsson som författare. Titeln är Dina och Shekem i Barsta: 
Ett fiskekapell i Höga kusten från 1600-talet och dess takmål-
ningar. Den rikt illustrerade boken har utgivits i samarbete med 
Kungl. Skytteanska Samfundet i Umeå, en vetenskaplig aka-
demi som särskilt uppmärksammar norrländsk tematik. Boken 
kan beställas från samfundets webbutik (http://www.skyttean-
skasamfundet.se/).
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Antologin Gränsöverskridande kyrkohistoria: De språkliga 
minoriteterna på Nordkalotten är resultatet av en nordisk kon-
ferens som NOKOUT-projektet arrangerade under samma rub-
rik i Umeå den 5–6 december 2013. Konferensen finansierades 
av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, som 
också har bidragit till tryckningen av boken. Tryckningsbidrag 
har även lämnats av Luleå stiftshistoriska sällskap, som har 
införlivat boken i sin skriftserie och kommer att stå för dess 
distribution. Mer information om sällskapet och dess skrifter 
återfinns på www.stiftshistoriska.se/lulea.

Tillkomsten av nya nätverk, skriftserier och projekt vitt-
nar om det växande intresse som den norrländska kyrkohis-
torien har tilldragit sig under de senaste åren. Till projekten 
hör ”Svenska kyrkan och samerna – ett vitboksprojekt” som 
i början av 2016 utkom med en omfattande volym, De his-
toriska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna: En 
vetenskaplig antologi. Boken består av 33 artiklar som bely-
ser olika aspekter av samisk religionshistoria, missionshistoria, 
kyrkohistoria och utbildningshistoria. Den är utgiven av bok-
förlaget Artos (http://www.artos.se/bocker).

Vitboksprojektet om Svenska kyrkan och samerna står i 
fokus för artikeln ”Historiebruk i retrospektiva praktiker: 
Historikers bidrag till försoning”, som avslutar föreliggande 
antologi. Artikeln bygger på mina erfarenheter av att leda ett 
forskningsprojekt som styrs av en övergripande ideologisk och 
moralisk agenda. I artikeln försöker jag med hjälp av olika 
modeller från tidigare forskning tydliggöra den komplexa och 
motsägelsefulla mosaik av olika historiebruk som ett vitboks-
projekt representerar. Utifrån rådande historie- och vetenskaps-
teoretiska uppfattningar har historiker svårt att leverera de en-
tydiga och slutgiltiga resultat som avnämarna tycks efterfråga. 
Jag visar bland annat med historiska exempel hur komplicerat 
det kan vara att särskilja kyrklig verksamhet från statlig och 
kommunal. Artikeln avslutas med resonemang om historikers 
möjligheter att bidra till försoning utan att behöva ge upp sin 
professionella integritet. I mina reflexioner utgår jag från mitt 
andra bidrag till antologin, som har rubriken ”Jojk som bro 
och barriär mellan samiskt och kyrkligt: Perspektiv på religiöst 
historiebruk”. Båda artiklarna har tillkommit inom forsknings-
projektet ”Saami Voices and Sorry Churches: Use of History in 
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Church-Saami Reconciliation Processes”, som särskilt intres-
serar sig för historiebruk inom kyrkligt försoningsarbete i de 
svenska och norska delarna av Sápmi. 

Artikeln om jojken undersöker hur synen på jojkens plats 
i kyrkan har framträtt i de senaste årens nordnorska debatt, 
i Tore Johnsens samiska kontextuella teologi och i etnologen 
Krister Stoors forskning om kristen jojktradition i Sverige. I 
anslutning till kyrkohistorikern Jakob Dahlbackas sätt att han-
tera religiöst historiebruk betraktar jag de tre undersökta fe-
nomenen som bidrag till en och samma diskussion om vilken 
plats jojken bör ha i förhållande till kyrkorum och gudstjänst-
liv. Resultaten handlar om hur synen på jojken förhåller sig 
till hur gränserna dras mellan sakralt och profant. Med hjälp 
av historiefilosofen Jörn Rüsens olika berättelsetyper försöker 
jag avslutningsvis tydliggöra hur synen på kontinuitet och för-
ändring framträder i de olika sätten att förbinda nutiden med 
historien.

De tre övriga artiklarna berör hur kyrkliga och språkliga 
förhållanden har samverkat i det nordliga områdets kyrkohis-
toria. I den inledande artikeln ”Minoritetsspråken i nationa-
listisk växelverkan: Samiska och finska som kyrkospråk och 
medborgarspråk” skriver Lars Elenius om hur statliga och 
kyrkliga myndigheter har förhållit sig till samiska och finska i 
Norge och Sverige respektive samiska i Finland. Språkpolitiken 
sätts i samband med framväxten av nationalspråken norska, 
svenska och finska samt deras ställning i en nationalistisk po-
litik som satte minoritetsspråken på undantag. Parallellt med 
den statliga assimilerande språkpolitiken levde en paradoxal 
kyrklig språkpolicy vidare som handlade om att arbeta bland 
minoriteterna på deras egna språk. I sin artikel ägnar Elenius 
särskilt intresse åt förhållanden inom svenska Tornedalen. Han 
redovisar material från 1921 års Finnbygdsutredning som 
visar hur lärare motiverade sitt val av undervisningsspråk. 
Användningen av både finska och svenska stöddes främst av 
pedagogiska argument, men även funktionella och kulturella 
argument förekom, medan nationalistiska var helt underord-
nade. Den assimilerande språkpolitiken ersattes år 1935 av en 
mer liberal språkpolitik som öppnade för möjligheten att läsa 
finska i fortsättningsskolan. Genomförandet av den nya språk-
politiken sammanföll med Bengt Jonzons tillträde som biskop 
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i Luleå stift. Det kyrkliga stödet för minoritetsspråken finska 
och samiska samverkade med Unescos rekommendationer för 
undervisning på modersmålet och minoriteternas egen etnopo-
litiska mobilisering.

Även Hannu Mustakallio skriver om den så kallade ”finn-
bygdens” kyrkohistoria. När allt fler präster i det tornedalsfin-
ska området från 1800-talets slut saknade kunskaper i finska, 
uppstod en rörelse i Finland för att sända finskspråkiga präster 
till den del av Tornedalen som låg inom Sveriges gränser. Mus-
takallio presenterar utvecklingen som en kamp mellan Luleå-
biskopen Olof Bergqvist och hans samtida kollega i Uleåborg, 
Juho Rudolf Koskimies. Medan Bergqvist försvarade svenskna-
tionella intressen i Tornedalen, stod Koskimies för en radikal 
”fennomansk” ståndpunkt, som avsåg att främja de finsksprå-
kigas ställning. Mustakallio utreder bakgrunden till, debatten 
om och de politiska förvecklingarna kring de finska önskemå-
len och sedermera besluten att sända finskspråkiga präster till 
den svenska sidan av Tornedalen. Genom att de finska myndig-
heterna utfäste sig att tillse att de utsända prästerna avhöll sig 
från finsknationell propaganda och separatistisk politik, kunde 
en överenskommelse träffas 1923 som gjorde att verksamheten 
kom igång och fortgick utan några större friktioner. Till det 
som skapade legitimitet för verksamheten hörde även att de 
präster som inledningsvis skickades till Sverige stod den laesta-
dianska väckelsen nära. 

Rolf Inge Larsen bidrar slutligen med en artikel som be-
handlar det finska språket som lingua sacra, alltså det sakrala 
språket, inom laestadianismen. Artikeln, som har titeln ”’Pre-
sten har det i bokhylla, mens vi har det i hjertet’: Hjertespråket 
– om minoritetsspråkenes posisjon i læstadianismen: Et norsk 
perspektiv”, tar sin utgångspunkt i Roald E. Kristiansens ka-
raktäristik av laestadianismen som ”hjertets teologi”. Larsen 
diskuterar huruvida fasthållandet av samiska och finska inom 
den laestadianska väckelsen i Norge skulle kunna betraktas 
som motstånd mot den starka förnorskningspolitiken årtion-
dena kring sekelskiftet 1900, men stannar för tolkningen att 
det var önskemålet om att använda lingua cordis, hjärtesprå-
ket, till att förstå, förmedla och tillägna sig Guds ord, som låg 
bakom det starka omhuldandet av minoritetsspråken. 

Medan Lars Elenius presenterar en övergripande bild av 
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statlig och kyrklig språkpolitik riktad mot de nordliga minori-
teterna i Sverige, Norge och Finland, redogör Hannu Mustakal-
lio för ett fall av gränsöverskridande samarbete mellan Sverige 
och Finland som hade både politiska och kyrkliga implikatio-
ner. Rolf Inge Larsens artikel ger perspektiv på den gränsöver-
skridande laestadianismens bruk av minoritetsspråken finska 
och samiska, framför allt i Norge men också i Sverige, och i 
min egen artikel behandlar jag olika uttryck för synen på joj-
kens plats i kyrkorum och gudstjänstliv som bidrag till en och 
samma debatt, oavsett om inläggen härrör från Norge eller 
Sverige. Sammantagna visar artiklarna att de nordliga minori-
teternas kyrkohistoria i hög grad överskrider de politiska riks-
gränserna. Därmed demonstreras också vikten av en forskning 
som bedrivs ur ett transnationellt perspektiv. 

Det är min förhoppning att artiklarna i denna antologi ska 
bidra till ökad kunskap om de nordliga minoriteternas kyrko-
historia och samtidigt inspirera till ny forskning. Som den för-
sta volymen i skriftserien Studies on the Religious History of 
the North manar boken Gränsöverskridande kyrkohistoria till 
efterföljd. Det är önskvärt att antologin snart följs av nya histo-
riska studier där det nordliga områdets religiösa förhållanden 
betraktas ur många olika aspekter, inte minst ur ett gränsöver-
skridande transnationellt perspektiv.


