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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.
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Minoritetsspråken i nationalistisk 
växelverkan
Samiska och finska som kyrkospråk och 
medborgarspråk 

Lars Elenius

Det finns en fascinerande växelverkan hos de nationella minori-
tetsspråken i gränslandet mellan nationsbygge, medborgarstat 
och kyrklig gemenskap. Den berör också frågor om språkets 
betydelse för den nationella självbilden, inte minst hur minori-
tetsspråken kom att utvecklas i sina diskurser som kyrkospråk 
och medborgarspråk. I detta sammanhang menas med kyrko-
språk språkanvändningen i den kyrkliga verksamheten, det vill 
säga det konfessionella innehållet i kyrkans verksamhet.1 Med 
medborgarspråk avses att språket är ett komplett och samhälls-
bärande språk i offentliga sammanhang inom den offentliga 
administrationen, massmedierna etc. och att det har nationell 
legitimitet. Det ska inte förväxlas med begreppet standardspråk 
som handlar om principer och ideologier för språkplanering, 
men inte nödvändigtvis om nationell legitimitet. 2 En viktig po-
äng är att demokratiseringen och framväxten av nationalstaten 
som ny politisk enhet skedde parallellt och att ett av kriterierna 
för att räknas som medborgare blev att man behärskade det 

1 För en diskussion om Svenska kyrkans användning av minoritetsspråk i 
olika diskurser, se Lars Elenius, ”Stiftsledningen och minoritetspolitiken”, i De 
historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna: En vetenskaplig 
antologi, red. Daniel Lindmark & Olle Sundström (Skellefteå: Artos, 2016), 
469–518.
2 Kommittén för svenska språket, Mål i mun: Förslag till handlingsprogram 
för svenska språket: Betänkande (Stockholm: Fritzes offentliga publikationer, 
2002), 48–58; Endre Brundstad, Nasjonalisme som språkpolitisk ideologi: Om 
nynorsk, frisisk og færøysk målreisning (Oslo: Norges forskningsråd, 1995), 
41–64; Jens Johan Hyvik, Språk og nasjon 1739–1868 (Oslo: Det norske sam-
laget, 2010), 40–43.
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officiella språket.3 Därför används begreppet medborgarspråk 
för att beteckna de språk som användes i skolundervisningen 
och hos myndigheter.

I artikeln räknas emellertid inte enbart majoritetsspråken 
som medborgarsspråk i olika officiella och publika samman-
hang, utan också minoritetsspråken utifrån den användning de 
haft utanför den privata domänen. Vi föreställer oss gärna stora 
enhetliga nationella strategier för utvecklingen av monokultu-
rella folkspråk. I det sättet att föreställa sig nationen finns bara 
ett enda språk som över tiden konstituerar nationell identitet. 
Majoritetsspråket har tilldelats rollen att skapa den stora be-
rättelsen om nationen där folkspråket, den nationella kulturen 
och den politiska utvecklingen binds samman med varandra. 

Utgångspunkten för språklig nationell identitet blir emel-
lertid annorlunda när vi inkluderar språkens mångfald av 
gemenskaper,4 också minoritetskulturernas och minoritetssprå-
kens roller, i nationsbygget. I artikeln undersöks nationell iden-
titet utifrån de finsk-ugriska språkens plats i nordiska nations-
byggen. Först jämförs den roll majoritets- och minoritetsspråk 
spelade som kyrkospråk och medborgarspråk för skapande av 
nationell identitet i Norge, Sverige och Finland fram till början 
av 1900-talet. Därefter utreds den roll samiska och finska hade 
som medborgarspråk och kyrkospråk i Sverige från början av 
1900-talet till slutet av 1950-talet, samt hur minoritetsspråken 
inkluderades eller exkluderades i takt med utvecklingen av 
den nationella identiteten. För att synliggöra minoritetssprå-
kens inkludering i framväxten och förändringen av nationell 
identitet krävs att man betraktar dem som gränsöverskridande 
dynamiska fenomen mer än enhetliga essentiella faktorer inne-
stängda i nationen. Det fanns under 1700- och 1800-talet en 
nationell växelverkan mellan majoritets- och minoritetsspråk 

3 Eric J. Hobsbawm, Nationer och nationalism (Stockholm: Ordfront, 1994), 
124–132; Maria Wingstedt, Language Ideologies and Minority Language Poli-
cies in Sweden: Historical and Contemporary Perspectives (Stockholm: Stock-
holms Universitet, 1998), 27.
4 Peter Burke, Languages and Communities in Early Modern Euopre (Cam-
bridge: Cambridge University Press, 2004), 5–7, om problemet med att tala om 
gemensamma enhetliga sociala enheter (communities) vare sig det rör sig om 
nationer, språkgemenskaper eller andra typer av gemenskaper. Detta språkbruk 
suggererar fram en homogenitet som inte finns när man studerar fenomenen 
närmare.
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över nationsgränserna i de nordiska länderna. Nationalstater-
nas framväxt och förändringar i Norden efter Napoleonkrigen, 
liksom migrationerna över nationsgränserna, bidrog till att 
språk förändrades i nya kontexter under det långa 1800-ta-
let fram till första världskriget.5 Svenskan, som var majoritets-
språk i det Sverige där Finland ingick vid ingången till 1800-ta-
let, blev efter 1809 ett minoritetsspråk i Finland som ryskt 
storfurstendöme. I kraft av svenskarnas tidigare dominerande 
ställning i Finland förblev det emellertid ett dominerande språk 
inom kultur och administration.

Samtidigt blev tornedalsfinskan i norra Sverige ett mar-
ginaliserat minoritetsspråk, en språklig relikt som påminde 
svenskarna om den finska tiden i Sveriges historia. Genom den 
samtidiga migrationen av finskspråkiga individer och grupper 
till ishavskusten i Nordnorge skapades en norsk finskspråkig 
minoritet som på norska benämndes kväner. Beroende på ur-
sprung pratade de tornedalsfinska eller nordfinska dialekter 
som i Norge benämndes kvänska. Det som blev majoritetens 
talade språk i Finland efter 1809, med allt starkare anspråk på 
att utvecklas till statsbärande språk, blev alltså vid samma tid 
underordnade minoritetsspråk i Norge och Sverige. 

Exemplen visar att minoritetsspråk och majoritetsspråk inte 
är statiska enheter och att de under det långa 1800-talet blev de 
starkt påverkade av de typer av nationalism som utvecklades 
i de nordiska länderna. Vi måste i en minoritetsdiskurs skilja 
på den etniskt exkluderande nationalismen, som i mångt och 
mycket kan betraktas som en monokulturell ideologi och rö-
relse utgående från den dominerande majoritetsbefolkningen, 
och den etniskt inkluderande nationalismen, där en föreställ-
ning om nationen som en mångetnisk eller mångnationell ska-
pelse finns med. Detta kräver i sin tur ett längre tidsperspektiv 
än den moderna fasen av nationalism.
Det är ingen tvekan om att massfasen av nationalism hör 

5 Med det långa 1800-talet avses i en historisk kontext tiden från franska re-
volutionen till första världskrigets utbrott då upplysningens idéer, den tekniska 
och de politiska revolutionerna, nationalstaterna utveckling till föreställda 
monokulturella enheter, kapitalismens och imperialismens framväxt samt de-
mokratins genombrott karaktäriserade den historiska utvecklingen. Se Eric J. 
Hobsbawm, Imperiernas tidsålder, (Stockholm: Tiden, 1989), 15–23. För en 
pedagogisk kontext, se SO-rummet: http://www.so-rummet.se/kategorier/his-
toria/det-langa-1800-talet/det-langa-1800-talets-huvudlinjer



16

hemma i tiden efter franska revolutionen, men från den centra-
liserade nationalstatens uppkomst under senmedeltiden finns 
också olika former av föreställda religiösa och politiska gemen-
skaper kring kungariket och nationen som ett specifikt, etniskt 
bestämt kollektiv, som exempelvis Susan Reynolds och An-
thony D. Smith visat.6 Jag kallar den tidiga fasen av nationell 
identifikation för religiöst anknuten nationalism och den se-
nare för politisk massnationalism. Kulturella och politiska ele-
ment existerade förstås parallellt under båda perioderna, men 
ännu viktigare är att den religiöst bestämda föreställningen om 
nationell gemenskap fortsatte att utöva sitt inflytande också 
under den politiska massnationalismens era. 

I de nordiska länderna har reformationen genom sitt tydliga 
stöd för modersmålen haft ett större och långvarigare inflytande 
på minoritetsspråkens utveckling än vi ibland tänker på, men 
också på nationalismens utveckling. Genom att reformationen 
förespråkade att Guds ord skulle predikas på folkspråken kom 
ett direkt stöd till minoritetsspråkens fortlevnad att få en cen-
tral plats i kyrkans politik mot minoriteterna, vilket framgår av 
den kyrkliga språkpolitiken mot minoriteterna i Sverige nedan.

Medborgarspråkets utveckling

Det finns en uppenbar skillnad mellan Norge, Sverige och Fin-
land vad gäller mobiliserande språkpolitik i mitten av 1800-ta-
let. Den största skillnaden är att i Sverige fanns ingen stark 
nationellt mobiliserande språkpolitik med karaktär av folkrö-
relse, liknande den i Norge och Finland. Det svenska språket 
hade vid ingången till perioden av massnationalism en helt 
oomstridd ställning som statligt administrativt språk, knutet 
till svenskarna som dominerande etnisk grupp. I Norge och 
Finland hade norska och finska mer underordnade ställningar 
som administrativa språk inom statsförvaltningen. Detta var 
bestämmande för de språkmobiliserande rörelser som uppstod 
vid 1800-talets mitt i de två länderna. Båda språkrörelserna 
opponerade mot den underordnade roll norska och finska hade 
i respektive land, särskilt med tanke på att språkgrupperna re-

6 Susan Reynolds, Kingdoms and Communities in Western Europe 900–1300, 
2. ed. (Oxford University Press, Oxford, 1997); Anthony D. Smith, The Ethnic 
Origins of Nations (Oxford: Basil Blackwell, 1988 [1986]).
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presenterade den överväldigande befolkningsmajoriteten i för-
hållande till de inom administration och politik dominerande 
minoritetsspråken. Nynorsk och finska kom att symbolisera 
konstitueringen och byggandet av den nationella identiteten i 
en tidsperiod då språken tillmättes en central betydelse för en 
nations möjlighet att överleva.7 I båda fallen drevs språkrörel-
serna från början av elitgrupper som strävade efter en förbin-
delse mellan den folkliga majoritetskulturen och den politiska 
nationalism som stävade efter autonomi och senare nationell 
självständighet. 

Nynorsk som markör för nationell självständighet 

Med Norges övergång från en realunion med Danmark till 
en personalunion med Sverige 1814 inleddes Norges väg mot 
full självständighet. I detta ingick att markera distans till det 
danska språket som i form av bokmål dominerat som adminis-
trativt språk under många hundra år. En ny varietet av norska 
dialekter till ett landsmål (nynorsk) skapades under 1800-talet 
som en del i uppbyggnaden av en nationell identitet. Om man 
skulle definiera bokmål som ett danskt administrativt mino-
ritetsspråk i Norge, i likhet med svenskan i Finland, så fick 
detta alltså nu konkurrens från ett inhemskt folkspråk under 
uppbyggnad. 

Jens Hyviks studie av språkmobiliseringen i Norge visar att 
det redan före massnationalismens tid fanns en förförståelse 
om ett folkspråk i den nationella identifikationen. Visserligen 
hade en inhemsk politik upphört att existera i och med att 
ett dansk-norskt ämbetsstånd tog plats under föreningen med 
Danmark från 1500-talet. Bland denna elit var det danska som 
var det administrativa språket. Likväl fann ansatser till miljöer 
som intresserade sig för det norska språket. Dit hörde de topo-
grafiska insamlingar som blev populära under 1700-talet, men 
framför allt i arbetet med ordsamlingar varav många inte blev 
publicerade. Viktiga institutioner var Det Kongelige Videnska-
pernes Selskab som bildades i Trondheim 1760 och Det Norske 
Selskab som bildades i Köpenhamn 1774. Även om deras hu-
vudsakliga verksamhetsområde inte var språkfrågor så bidrog 

7 Hobsbawm, Nationer och nationalism, 44–63.
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de till att skapa nätverk för personer med intresse i språkforsk-
ning. Det mest tydliga uttrycket för att norska språket definie-
rades som ett eget språk i förhållande till danska, svenska och 
isländska var i arbetet med ordsamlingar och ordböcker. När 
Knut Leem sammanställde en ordsamling på 1740-talet an-
vände han exempelvis utryck som ”Norske Ord” och ”Norsk” 
i förhållande till andra språk. Generellt betraktades skriftsprå-
ket i Norge som danskt under 1700-talet, men det kunde ändå 
omskrivas som norskt. Däremot betraktades oftast det norska 
talspråket som ett genuint eget språk i jämförelse med andra 
nordiska grannspråk.8 Gemensamt för exemplen ovan är att 
de inte uttryckte en nationell identitet i modern bemärkelse, 
som den växte fram under 1800-talet, utan mera ett intresse 
för ”det äkta” norska språket och kulturen.9 De radikala po-
litiska förändringarna under det tidiga 1800-talet skapade en 
ny slags radikaliserad offentlighet i Norge som innebar att den 
kulturella patriotismen från 1700-talet kunde utvecklas till nå-
gonting nytt.

Med avskiljandet från Danmark, och övergivandet av fö-
reställningen om helstaten, kunde Norge, genom sin refor-
mering av konstitutionen efter 1814, skapa nya nationella 
föreställningar och identifikationer. Under den tidigare delen 
av 1800-talet skedde en kraftfull utveckling inom det veten-
skapliga området, som gick hand i hand med andra europeiska 
länders utveckling. Både den språkvetenskapliga teorin och det 
språkliga empiriska materialet ökade kraftigt i omfång. Sam-
tidigt skedde en omfattande produktion av litteratur om det 
norska språket och en vetenskaplig miljö växte fram som inte 
funnits förut. Allt detta främjade föreställningen om ett norskt 
språk som del i en ny nationell identitet.10 

Nynorskan var som del i en nationalistisk mobilisering ut-
dragen i tiden. Den politiska patriotism som växte fram i köl-
vattnet av 1814 var, som Bo Stråth framhållit, mindre en etnisk 
nationalism än en nationell retorik för politisk modernisering. 
Det var inte förrän 1885 som nynorsk och bokmål blev lik-
ställda med varandra.11 Det ska jämföras med språkreskriptet 

8 Hyvik, Språk og nasjon, 106–120, 126.
9 Hyvik, Språk og nasjon, 143.
10 Hyvik, Språk og nasjon, 364ff.
11 Bo Stråth, Union och demokrati: De förenade rikena Sverige och Norge 
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i Finland 1863 som då likställde finska och svenska som ad-
ministrativa språk, men med en övergångsfas på tjugo år fram 
till 1883. Venstres politiska seger 1884 var en pådrivande kraft 
bakom den nationalistiska radikaliseringen i Norge. I det sam-
manhanget ska framhållas att språkrörelsen var del både i en 
rationalistisk bildningstradition och i en pedagogisk reformpe-
riod. Ivar Aasen tog inte avstamp i den tyska romantiska bild-
ningstraditionen när han utvecklade nynorskan som alternativt 
norskt språk till bokmål, utan snarare i en förening av norsk 
mentalitet och europeisk bildningstradition.12 

Språkmobiliseringen i den pågående moderniseringen av 
landet blev en väsentlig del av den nationella mobiliseringen 
och identifikationen. Nynorsk blev en markör för nationell 
självständighet både på ett kulturellt och på ett politiskt plan. 
Oddmund Løkensgard Hoel gör dock en distinktion mellan 
politisk nationalism och kulturell nationalism, med hänvisning 
till John Hutchinson, och menar att man inte helt kan jäm-
ställa dem. Även om den kulturellt betingade språkrörelsen för 
landsmål till stora delar sammanföll med den politiske venstre-
nationalismen, så måste den betraktas som ett mer autonomt 
nationsbyggnadsprojekt som fortsatte under 1920-talet. När 
självständigheten väl var nådd och välfärdssamhället skulle 
byggas, så var den symboliska aspekten av nynorsk inte längre 
lika viktig för den politiska delen av nationalismen. Den instru-
mentella sidan kom då att dominera, till fördel för bokmål.13 

Språkstriden mellan bokmål och landsmål blev fortsatt 
stridsfrågor på lokal nivå och fortsatte att vara det under mel-
lankrigstiden på 1900-talet. En sådan språkstrid utspelades i 
bygden Oppdal i Sør-Trøndelags fylke från slutet av 1920-talet 
då en intensiv offentlig debatt fördes om vilken av språkva-
rieteterna som skulle vara undervisningsspråk i skolan. Strids-
frågorna kom att gälla hur den kulturella identiteten skulle 
utformas i förhållande till moderniseringen. I en omröstning 
1939 valde sju av de tretton kommunkretsarna landsmål som 
undervisningsspråk.14 Man kan beteckna språkstriden i Norge 

1814–1905 (Nora: Nya Doxa, 2005), 164–165.
12 Rune Slagstad, De nasjonale strateger (Oslo: Pax, 1998), 94–99.
13 Oddmund Løkensgard Hoel, Mål og modernisering 1868–1940 (Oslo: Det 
norske samlaget, 2011), 442–462.
14 Kjell Haugland, ”Oddal, bøgda mi”: Modernisering, nasjonsbygging og 
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som en nationalistisk symbolisk strid om vilken varietet av 
majoritetsspråket som skulle räknas som medborgarspråk, det 
danskinfluerade bokmålet eller det talspråksbaserade norska 
landsmålet.

Samtidigt fördes en assimilerande språkpolitik mot samer 
och kväner i Nordnorge. Minoritetsspråken var här inte inklu-
derade i moderniseringen, utan sågs som antingen ålderdom-
liga element som spelat ut sin roll (samiska) eller som hotfulla 
inkräktare (kvänska) i nationen.15 För kvänernas del förändra-
des attityden väsentligt under 1800-talet. Under den tidigare 
delen av 1800-tal sågs de invandrade finskspråkiga migran-
terna som ett positivt tillskott till befolkandet av Nordnorge, 
men från den senare delen av århundradet ändrades attityden 
och de kom att betraktas med misstänksamhet i förhållande 
till Ryssland och Finland.16 I motsvarande grad förändrades 
förutsättningarna för den samiska renskötseln genom att na-
tionsgränsen mellan Norge och Finland stängdes 1853.17 De 
utrikespolitiska förvecklingarna fick direkt konsekvens för po-
litiken mot kväner och samer i form av en strikt assimilerande 
språkpolitik inom skolväsendet men också inom andra områ-
den i samhället.18 Minoritetsspråken hade ingen plats, varken 
i omdefinieringen av legitima nationella språk där landsmålet 
stod i centrum eller i det venstrenationalistiska nationsbygget.

identitetsdanning i ei sørtrøndersk fjellbygd ca. 1860–1940 (Oslo: Noregs for-
skingsråd, 1996), 158–162.
15 Knut Einar Eriksen & Einar Niemi, Den finske fare: Sikkerhetsproblemer og 
minoritetspolitikk i nord 1860–1940 (Oslo: Universitets-forlag, 1981); Einar 
Niemi, “National Minorities and Minority Policy in Norway”, i Internatio-
nal Obligations and National Debates: Minorities around the Baltic Sea, red. 
Athanasia Spiliopoulou Åkermark (Mariehamn: Åland Islands Peace Institute, 
2006), 397–451.
16 Teemu Ryymin, ”De nordligste finner”: Fremstillingen av kvenene i den fin-
ske litterære offentligheten 1800–1939 (Tromsø: Universitetet i Tromsø), 2004.
17 Steinar Pedersen, Lappekodisillen i nord 1751–1859: Fra grenseavtale og 
sikring av samenes rettigheter til grensesperring og samisk ulykke (Tromsø: 
Universitetet i Tromsø, 2006).
18 Eriksen & Niemi, Den finske fare; Niemi, “National Minorities”, 397–451.
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Finskan som nytt majoritetsspråk i det nya Finland

Även i Finland fanns föreställningar om förbindelsen mellan 
språk och folk före massnationalismens tid. Det finska språ-
ket var under tiden i det svenska riket ett relativt stort minori-
tetsspråk som efter hand började röna ett visst intresse bland 
finska språk- och kulturforskare. Vid 1700-talets början hade 
framför allt präster börjat insamla finsk folklore i form av ru-
nor och ordspråk, uppmuntrade av Åbo domkapitel som 1729 
uppmanade stiftets präster att uppteckna folkliga sånger och 
besvärjelser. Det var framför allt Henrik Gabriel Porthan vid 
Åbo universitet, chef för universitetsbiblioteket och senare pro-
fessor i romersk vältalighet, som i De poësi fennica analyserade 
de finska runosångernas metriska egenheter. Lärjungar till ho-
nom följde upp med ytterligare studier av finsk folklore, som 
exempelvis Christfrid Ganander i Mythologica fennica med en 
jämförande studie av finsk, samisk och skandinavisk mytologi. 
De tidiga språkvetenskapliga och folkloristiska arbetena ut-
gjorde grunden för det arbete som Elias Lönnroth sedan ut-
förde på 1830-talet då han insamlade och sammanställde det 
finska nationaleposet Kalevala utifrån runomaterialet. 19 

Det finska språket användes, precis som landsmål i Norge, 
i lokala och religiösa sammanhang. Också den finska språk-
mobiliseringen delade sig i en kulturell och politisk nationa-
lism. De två typerna kan betraktas som delvis integrerade, men 
samtidigt som två enskilda faktorer som bejakade olika delar 
av den finska nationalismen. Inom kulturnationalismen spe-
lade det finska språket en avgörande roll och en språkrörelse 
skapades för det finska språkets upphöjning till kulturbärande 
nationalspråk vid sidan av svenskan. Den debatt som initialt 
fördes mellan fennomaner och svekomaner var inte en debatt 
mellan etniska finnar och etniska svenskar i Finland, utan en 
debatt mellan svenskspråkiga elitgrupper. Inom den politiska 
nationalismen pågick under 1800-talet och första hälften av 
1900-talet en strid om den etniska dimensionen av nationen.20

19 Christfrid Ganander, Mythologia fennica, 4. pain (Helsinki: Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura, 1984 [1789]); Sten Lindroth, Svensk lärdomshistoria: 
Gustavianska tiden (Stockholm: Norstedt, 1989 [1975]), 251–252.
20 Matti Klinge, red., Finlands historia 3 (Esbo: Schildt, 1996), 85; Henrik 
Meinander, Finlands historia: Linjer, strukturer, vändpunkter, 2. uppl. (Stock-
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Impulserna kom också från Sverige genom ”upptäckten” av 
det svenska folket hos författare som Carl Jonas Love Almqvist 
och Erik Gustav Geijer i början av 1800-talet. Dessa var, lik-
som Esaias Tegner, medlemmar i Götiska förbundet, och bidrog 
genom sina författarskap till intresset för svenskan som folk-
språk. Detta gäller särskilt Geijer som intresserade sig mycket 
för folkdiktning.21 

Direkt efter 1809 fanns åsikten i Finland att tyska borde 
upphöjas till Finlands nya övergripande kulturspråk eftersom 
det var ett betydelsefullt kulturbärande språk i S:t Petersburg 
och runt Östersjön. De centrala språken i Ryssland var ryska, 
franska och tyska. Efterhand började ryska utvecklas som lit-
terärt och vetenskapligt språk även i Finland. Allra först måste 
kunskaper i ryska förbättras för administrativa göromål inom 
imperiet. Statssekreterare greve Robert Henrik Rehbinder, hög-
ste chef för Kommittén för finska ärenden, direkt underställd 
kejsaren, poängterade 1816 att finnarna sökte ”formera sig en 
Nationalité” och att språkfrågan därigenom var viktig. 

Två omfattande grammatikböcker publicerades efter 1809 
och prosten Gustaf Renvall utarbetade en ordbok från finska 
till latin och tyska, som trycktes 1826. Uppdragsgivare var 
biskop Jacob Tengström, en av de finska huvudarkitekterna 
bakom Finland rättsliga och administrativa anslutning till 
Ryssland. Språkfrågan bars alltså från början av en adminis-
trativ, mer än av en nationell, drivkraft. När Elias Lönnrot åren 
1867‒1880 utarbetade sin stora finsk-svenska ordbok i två 
band hade förhållandena förändrats och språkfrågan ingick 
nu i idén om en nationell mobilisering på finskspråkig grund. 
Prästernas engagemang visar hur användningen av finska som 
kyrkospråk var integrerad med ansträngningarna att utveckla 
finskan som medborgarspråk.22

Under det första decenniet efter 1809 skedde en utbyggnad 

holm: Atlantis, 2006), 110. För forskning om hur svensk kultur och svenskt 
språk definierats i Finland, se Ainur Elmgren, Den allrakäraste fienden: Svenska 
stereotyper i finländsk press 1918–1939 (Lund: Lunds universitet/Sekel, 2008). 
21 Henning Söderhjelm, Finskt och svenskt i Finland: En orientering i språk- 
och nationalitetsfrågorna (Stockholm 1935), 41ff.; Tore Frängsmyr, Svensk 
idéhistoria: Bildning och vetenskap under tusen år: D. 1, 1000–1809, 2. utg. 
(Stockholm: Natur och kultur, 2004), 18ff.
22 Klinge, Finlands historia 3, 40–49.
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av rysk undervisning. År 1811 inrättades ett lektorat i ryska 
vid universitetet i Åbo och året därpå vid Borgå gymnasium, 
Åbo katedralskola och samtliga övriga katedralskolor. I det 
så kallade Gamla Finland med Viborg, som Ryssland erövrat i 
olika faser under 1700-talet, fanns lektorat i ryska sedan tidi-
gare. Från 1818 krävdes att alla civila och militära tjänstemän 
samt präster skulle uppvisa en offentlig examen i ryska. Från 
1819 krävdes att alla studenter skulle ha avlagt betyg i ryska. 
Språkfrågan väckte protester på universitet och ”den ryska 
fejden” delade den gryende nationalismen i en revolutionär 
(I.W. Arwidsson, Bonsdorff och Afzelius) och en reformistisk 
falang (E.G. Ehrström, Jacob Tengström, A.J. Lagus m.fl.). Fej-
den ledde 1821 till att studenterna i en så kallad adress anhöll 
om ett lektorat i finska. Som ett av argumenten framfördes att 
det vid universitet i Dorpat fanns en lärare som undervisade i 
estniska och lettiska, varför ett lektorat i finska borde inrättas 
i Finland. Kravet på stärkandet av finskan delades av den re-
formistiska falangen, så adressen var i grunden ett uttryck för 
lojalitet med de styrande. År 1823 ersattes ryskan av finska för 
blivande präster och 1828 inrättades lektoratet i finska, men då 
hade universitetet i Åbo efter branden 1827 flyttats till Helsing-
fors med det nya namnet Kejserliga Alexanders Universitetet.

En ny generation nationsbärare skrevs in vid universitet i 
Åbo 1821, samma år som den nämnda studentadressen for-
mulerades. Bland dem fanns Elias Lönnrot, Johan Ludvig Ru-
neberg och Johan Vilhelm Snellman. Lönnrot och Runeberg 
kom att representera den kulturella nationalismen i Finland 
med verk som Kalevala, Elgskyttarne och Fänrik Ståls Sägner. 
Med Johan Vilhelm Snellman växte den politiska dimensionen 
hos den finska språkrörelsen. Genom att ge ut tidningen Saima 
medverkade Snellman aktivt till en utvidgad offentlighet. I tid-
ningen debatterades alla slags sociala frågor liksom argumenten 
för det finska språkets höjande till offentligt språk. Snellmans 
ståndpunkt var att nationen skulle tala ett enda språk ‒ fin-
ska. De svenskspråkiga borde ge upp sitt modersmål och lära 
sig finska, vilket också skedde bland många finlandssvenskar. 
Snellman uppnådde ett viktigt mål när finska 1863 blev erkänt 
som officiellt språk jämsides med svenskan.23 

23 Klinge, Finlands historia 3, 67ff.
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Också samiskan existerade som minoritetsspråk i Finland. 
Den respekterades som talat folkspråk och användes till viss 
del som kyrkospråk i norra Finland, men finskan kom att 
dominera och inga särskilda ansträngningar gjordes för att 
bevara och utveckla samiskan. Det fanns 1811 tre samiskta-
lande församlingar i Kemi lappmark efter att Finland skiljts 
från Sverige; Utsjoki, Enare och Enontekis. Även om Utsjoki 
och Enare redan tidigare tillhört Åbo stift, så hade Direktio-
nen över Lappmarkens ecklesiastikverk ansvarat för samtliga 
samiska ärenden. Nu hamnade alltså även Enontekis under 
Åbo stift och samtliga tre fick Kejserliga senaten i Helsingfors 
som högsta instans. Intresset från domkapitlet i Åbo var emel-
lertid mycket svalt för samernas sak i de tre församlingarna. 
Ett exempel är Utsjokis kyrkoherde Jakob Fellman som lärt sig 
den samiska som talades i församlingen efter att han tillträtt 
som kyrkoherde 1820 och fått i uppdrag av Kejserliga senaten 
i Helsingfors att översätta samisk litteratur, som i Sverige skri-
vits på det så kallade ”sydlapska bokspråket”24, till Utsjokis 
dialekt. När han begärde hjälp blev han närmast motarbetad 
av ärkebiskopen i Åbo. Under 1800-talet skedde en språklig 
övergång från samiska till finska i allt högre grad 25 Till skillnad 
från i Norge, där en språkassimilerande politik inleddes under 
senare delen av 1800-talet, uttrycktes från denna tid en vilja i 
Finland att bevara samiskt språk och kultur. Genomförandet 
av en sådan politik var emellertid i det närmaste icke-existe-
rande och ledde därför i praktiken till en stark integrering och 
assimilering av samerna. Samerna betraktades som jämbördiga 
medborgare, men inga särskilda insatser gjordes för att bevara 
och utveckla språk och kultur. Den lokala administrationen var 
finskspråkig liksom folkskolan vilket ledde till ett språkskifte 
bland många samer.26 Under 1880-talet blev många samer i 

24 Det s.k. sydlapska bokspråket utvecklades som samiskt skriftspråk av präs-
ter i lappmarkerna från mitten av 1700-talet och användes i kyrkliga sam-
manhang fram till början av 1900-talet. Se exempelvis Tuuli Forsgren, Samisk 
kyrko- och undervisningslitteratur i Sverige 1619–1850 (Umeå: Forskningsar-
kivet, Umeå universitet, 1988). 
25 Ritva Kylli, ”1809 års gräns och dess inverkan på samerna”, i Fredens kon-
sekvenser: Samhällsförändringar i norr efter 1809, red. Lars Elenius m.fl. (Lu-
leå: Luleå tekniska universitet, 2009), 157–165.
26 Jukka Nyssönen, ”De finska samernas etnopolitiska mobilisering inom stat-
liga ramar”, i Fredens konsekvenser: Samhällsförändringar i norr efter 1809, 
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norra Finland omvända till laestadiansismen som spreds från 
Sverige och Norge. Att predikanter med samiskt påbrå nu dis-
kuterade religiösa frågor på samiska med befolkningen inne-
bar ett ökat intresse för religiösa frågor.27 Kyrkospråket bland 
samerna visade på en föränderlighet där den officiella linjen 
under 1800-talet var halvhjärtade försök att möta de språkliga 
behoven. Det var den inomkyrkliga laestadianska väckelsen 
som nådde längst i det avseendet. Samiskan existerade inte som 
medborgarspråk i Finland. 

Modersmålspolitiken i Sverige

I Sverige fanns ingen språkrörelse som byggde på att majo-
ritetsspråket behövde höja sin statsbärande status. Här kan 
man hellre från tidigt 1600-tal tala om en förstärkning av det 
svenska språket som en del i byråkratiseringen och centralise-
ringen av statsapparaten. 

Begreppet uniformitet användes officiellt från svenskt håll 
för att beskriva den kulturella assimileringen i Skåne och de 
tidigare danska landskapens integration i det svenska riket i 
slutet av 1600-talet. Genomförandet var omfattande genom 
att det medförde förändringar i lagstiftning, kyrkoskick och 
ämbetsmannaspråk. Det finns olika åsikter om vad inkorpo-
rering av en provins i riket egentligen innebar. Den danske his-
torikern Knut Fabricius menar att inkorporering inte uteslöt 
en viss självständighet, medan den svenske historikern Jerker 
Rosén hävdar att inkorporering i dåtiden uppfattades som att 
den förutsatte en införd uniformitet. Uniformitetsprogram-
met i Skånelandskapen innebar i förlängningen en förändring 
av folkspråket från danska till svenska genom att det svenska 
språket fortsättningsvis skulle ensamt förekomma i predik-
ningar, domstolsprotokoll och skolundervisningen. Det var 
Skånes strategiska läge vid Öresund och behovet av en lojal 
befolkning på gränsen till ärkefienden Danmark som var motiv 

red. Lars Elenius m.fl. (Luleå: Luleå tekniska universitet, 2009), 167–170; Ma-
ria Lähteenmäki, The Peoples of Lapland: Boundary Demarcations and Inter-
action in the North Calotte from 1808 to 1889 (Helsinki: Finnish Academy of 
Science and Letters, 2006).
27 Ritva Kylli, Kirkon ja saamelaisten kohtaaminen Utsjoella ja Inarissa 1742–
1886 (Oulu: Oulun yliopisto, Rovaniemi, 2005), 494–495. 
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till den svenska politiken. Ingen motsvarande assimileringspo-
litik fördes exempelvis i Finland vid samma tid med långt fler 
människor som talade ett helt annorlunda språk än svenskan.28

Med skapandet av Riksantikvarieämbetet 1630 genom 
Johannes Bureus försorg institutionaliserades ambitionen att 
göra en fullständig ekonomisk och etnologisk inventering av 
”fäderneslandet”, följd av inrättandet av ett plakat om forn-
minnesvården 1666. Fäderneslandets ursprungliga historia och 
den nationella äran stod i centrum och ledde vidare till den 
nationellt självförhärligande göticismen. Språken sågs här som 
artefakter som kunde blottlägga nationens ärorika förflutna. 

Exempel på förespråkare för det götiska språkprogrammet 
var Johannes Bureus, Georg Stiernhielms och Olof Rudbeck 
den yngres forskningar om runskriften och etymologiska här-
ledningar av det svenska språket från gotiskan, grekiskan och 
hebreiskan. Rudbeck ansåg att lappar och finnar var identiska 
med Israels förlorade stammar, som tidigare inte återfunnits. 
Han ansåg också att kinesiskan och lapskan var de språk som, 
näst efter svenskan, bevarat det mesta av de hebreiska ordskat-
terna.29 Som en utlöpare av göticismen kan man se Johan Ih-
res arbeten som utmynnade i den första landsmålsordboken 
Swenskt dialect lexicon (1766) och i en svensk ordbok i två 
band, Glossarium suigothicum (1769). Johan Ihre hade en te-
ori om att finnar och lappar var Sveriges urinvånare, tidigare 
antydd av Leibniz och Benzelius och framlagd av Sven Lager-
bring. Enligt teorin hade Odens invandring söderifrån trängt 
undan de ursprungliga invånarna.30

Tidiga nationalistiska strävanden manifesterades i bildandet 
av Patriotiska sällskapet 1766, fram till 1772 en del av sällska-
pet Pro Patria. ”Patriotisk” syftade i 1700-talets Sverige främst 
på ekonomiska och agrara intressen.31 Genom Vetenskapsaka-
demiens instiftande 1739 fick Sverige en första språkvårdande 
institution, som mest kom att syssla med språkets ortografi. De 
handlingar som man gav ut som tidskrift var skrivna på svenska, 

28 Lars Elenius, Både finsk och svensk: Modernisering, nationalism och språk-
förändring i Tornedalen 1850–1939 (Umeå: Umeå universitet, 2001), 21–22.
29 Lindroth, Svensk lärdomshistoria: Gustavianska tiden, 237ff., 267ff., 302ff.
30 Sven Lindroth, Svensk lärdomshistoria: Frihetstiden (Stockholm: Norstedt, 
1989 [1975]), 609, 683.
31 Klinge, Finlands historia 3, 25.
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inte latin. Detsamma gällde för den almanacka man gav ut från 
1747.32 På initiativ av Gustav III inrättades 1786 Svenska Aka-
demien som mer renodlat fick i uppdrag att arbeta med svenska 
språkets språkvård och språknormering. När folkskolan inför-
des i Sverige 1842 var språket färdigstandardiserat för att tas i 
bruk.33 En språknormerande publikation som har kontinuitet från 
1700-talet är Svenska Akademiens Ordbok. 

Det territoriellt förankrade finska språket i Tornedalen be-
traktades efter 1809 som en ålderdomlig relikt i ett Sverige på 
väg mot modernisering. Tornedalen kom därigenom att repre-
sentera en förfluten historisk period då nationen utgjorts av en 
finsk del och en svensk del, och där den finska kulturen kommit 
till uttryck enbart i lokalsamhället eller i kyrkliga sammanhang 
men inte inom den centrala administrationen eller inom poli-
tiken. I det svenska riket hade ett svenskspråkigt kärnområde 
stått mot ett i huvudsak finskspråkigt etniskt komplement med 
lägre status på andra sidan Östersjön.34

Ett exempel på hur Tornedalen fick fortsätta att represen-
tera ”det gamla Sverige” är att området under 1800-talet och 
fram till andra världskriget kallades för Finnbygden, även om 
beteckningen Tornedalen började användas parallellt från 
1870-talet och sedan så småningom tog över. Ett annat exem-
pel på Tornedalen som nationell relikt är att i de böcker med 
parallell svensk och finsk text, som producerades på 1870-talet, 
var den svenska texten tryckt i modern antikvastil, medan den 
finska texten var tryckt i tysk fraktur. Exempel på övergången 
från fraktur till antikva i kyrkospråket i Tornedalen är nyutgå-
vor av Luthers lilla katekes som skedde under senare delen av 
1800-talet. En ny version av katekesen antogs av Kungl. Maj:t 
1878 och trycktes i Stockholm 1880. I denna utgåva var den 
svenska texten tryckt i antikva och den finska parallelltexten 
i fraktur. 35 När katekesen kom ut i ny upplaga 1891 var den 

32 Lindroth, Svensk lärdomshistoria: Frihetstiden, 48ff., 326ff., 597ff.
33 Frängsmyr, Svensk idéhistoria: D. 1, 1000–1809, 318ff.; Bengt Loman, ”En 
inrättning, ägnad endast till Språkets förbättring”, i Svenska akademien och 
svenska språket: Tre studier, red. Sture Allén, Bengt Sigurd & Bengt Loman 
(Stockholm: Norstedt, 1986), 11ff.
34 Jonas Nordin, Ett fattigt men fritt folk: Nationell och politisk självbild i 
Sverige från sen stormaktstid till slutet av frihetstiden (Stockholm: B. Östlings 
bokförl. Symposion, 2000), 434–436.
35 Martin Luther, Doktor Mårten Luthers Lilla katekes med kort utweckling: 
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tryckt i Härnösand, men nu var både den svenska och finska 
texten tryckta i antikva.36 Katekesen var i stor utsträckning av-
sedd för tornedalingar och samer inom det finskspråkiga områ-
det i Norrbotten, eftersom finska användes som ett lingua sacra 
i kyrkliga sammanhang för dessa två grupper.37

Tryckorten för katekesen är inte oväsentlig. I Härnösand 
residerade domkapitlet i Härnösands stift och domkapitlet var 
närmast ansvarigt för språkpolitiken mot tornedalingar och 
samer både inom kyrkan och inom skolväsendet. Förändringen 
från fraktur till antikva måste betraktas i relation till språkpo-
litiken för spridning av svenska som pågick i Tornedalen från 
slutet av 1880-talet. De fyra första statliga skolorna inrättades 
1888 och utökades de närmste sex åren med tretton nya sådana. 
År 1919 utgjorde de statliga skolorna 40 procent av samtliga 
nytillkomna skolor.38 I samtliga statliga skolor var svenska det 
enda godkända undervisningsspråket. Det svenska språket och 
antikvan som tryckstil representerade på så vis modernisering, 
progression och minoriteternas integrering i nationen. 

Övergången från fraktur till antikva ska emellertid inte upp-
fattas som en linjär utveckling. I den stora språkundersökning 
som gjordes i 1930 års folkräkning av samisk och finskspråkig 
befolkning i Norrbotten var exempelvis de svenska frågeställ-
ningarna skrivna i antikva medan översättningen till finska var 
gjord i tysk fraktur. 39 Skillnaden i stil berodde förmodligen på 
att myndigheterna anpassade sig till det typsnitt som man för-
modade att den äldre finskspråkiga befolkningen behärskade. I 
det här fallet var det ett äldre kyrkospråk som påverkade med-

af Kongl. Maj:t den 11 oktober 1878 antagen samt på nådig befallning utgif-
wen af tillförordnade komiterade = Tohtori Martti Lutheruksen Wähä katkis-
mus ynnä sen lyhyt selitys = jonka Kunink. Maj:ti 11 p. lokakuuta 1878 on 
katsonut kelwolliseksi sekä määrätyt komitealiset armollisesta käskystä ulo-
santaneet (Stockholm: Norstedt, 1880).
36 Martin Luther, Doktor Mårten Luthers Lilla katekes med kort utveckling: 
Tohtori Martti Lutheruksen Vähä katkismus ynnä sen lyhyt selitys, 4. pain. 
(Hernösand, 1891).
37 Sölve Anderzén, ”Finska språket – Torne lappmarks lingua sacra”, i Svenskt 
i Finland – finskt i Sverige. 4, Ordens makt och maktens ord, red. Ollia Kangas 
& Helena Kangasharju (Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland, 
2007), 115–147.
38 Elenius, Både finsk och svensk, 176–177.
39 Elenius, Både finsk och svensk.
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borgarspråkets utformning. I fallet med katekesen var det med-
borgarspråkets modernisering som påverkade kyrkospråket.

Den kvardröjande frakturstilen i Tornedalen illustrerar det 
gränsöverskridande element i medborgarspråket som hör sam-
man med etnicitet. De två stilarna stod som symboler för två 
olika kulturer inom nationen: den moderna svenska kulturen 
som moderniserats språkmässigt och följt med sin tid och den 
finska kulturen, som liksom psalmbok och bibel från tidigmo-
dern tid representerade den ålderdomliga förflutna tid då Fin-
land ingick i det svenska riket. 

Mycket talar för att användningen av tysk fraktur i Torne-
dalen inte enbart var en nationellt anpassad språkdräkt för den 
finskspråkiga befolkningen i norra Sverige. I frågeformulär som 
användes i en statlig utredning i Finland på 1940-talet syns en 
liknande skillnad i användningen av antikva och tysk fraktur. 
Den moderna antikvan användes i södra Finland och den ålder-
domliga tysk frakturen i norra Finland. En tänkbar gemensam 
kulturell nämnare i svenska Tornedalen och norra Finland som 
kunde motivera användningen av tysk fraktur är den nationsö-
verskridande konservativa laestadianska väckelsen och det typ-
snitt som de av tradition föredrog. En annan förklaring är att 
läskunnigheten i de norra delarna av det finskspråkiga området 
hade tillkommit genom böcker på tysk fraktur, alltså ett slags 
eftersläpande nordligt kulturellt mönster i undervisningen. De 
två förklaringarna kan förstås också samverka.

Också för de nationella minoriteterna i Sverige fanns små 
ansatser att befrämja en medborgerlig utveckling på minori-
tetsspråken. Det samiska medborgarskapet utvecklades gradvis 
både på liberal grund och som gruppdifferentierade rättigheter. 
Exempelvis var samerna i samband med den nordliga gräns-
dragningen mellan Sverige och Norge år 1751 tvungna att välja 
medborgarskap inom tre år. Man deltog också i häradsrätter-
nas mål om lappskatteland och andra ärenden. Förhandling-
arna fördes muntligt på samiska eller med tolk.40 För att be-
främja samhällsininformationen översattes efterhand lagar och 
förordningar till finska, ett språk som åtminstone nordsamerna 
i högre eller lägre grad behärskade. Vetenskapsakademien gav 
också ut en almanacka på finska till Åbo horisont och från 

40 Pedersen, Lappekodisillen. 
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1795 en på samiska till Torneå horisont. Efter 1809 beräkna-
des både den finska och samiska almanackan till Haparanda. 
Utgivningen låg nere 1813‒1829 men kom sedan igång på nytt. 
Almanackan delades efter 1835 ut gratis av Vetenskapsakade-
mien genom Härnösands domkapitel och efter 1904 av det ny-
bildade Luleå domkapitel, men år 1917 begärde domkapitlet i 
Luleå att utgivningen på minoritetsspråk skulle upphöra och 
att staten i stället skulle dela ut gratisalmanackor på svenska 
till ”lappar och till mindre bemedlade och avlägset boende i de 
finska församlingarna”.41 

Jämfört med de folkliga språkrörelserna i Norge och Fin-
land utvecklades språkvården i Sverige till centraliserad och 
statligt styrd verksamhet för det svenska majoritetsspråket. 
Detta genererade inte någon folklig rörelse underifrån, men det 
folkliga språket lyftes så småningom ändå in i det skrivna språ-
ket genom romaner och tidningar. Den statliga ambitionen var 
att skapa reda och klarhet i språket, så som det användes fram-
för allt i statens tjänst. Här finns en tydlig parallell till utveck-
lingen av bokmål i Norge. En viktig förklaring till avsaknaden 
av folkliga rörelser för majoritetsspråket är att den svenska 
statsmakten hade en så lång och obruten kontinuitet som na-
tion fram till Napoleonkrigen.42 Det fanns inget behov av en 
sådan rörelse. Under den efterföljande perioden på 1800-talet, 
då den finska minoriteten kunde ha mobiliserat kring finskt 
språk och finsk kultur i det svenska riket, hade Sverige förlorat 
den finska delen och Finland börjat sin väg som egen nation 
mot autonomi och självständighet. De samiska och finsksprå-
kiga minoriteterna i Sverige var för små och socialt svaga för 
att kunna ställa sådana krav. Det svenska språket förblev oho-
tat i sin hegemoni.

Kyrkospråkets utveckling

När moderniseringen av samhället på allvar satte in under 
1800-talet utvecklades parallellt olika slags kyrklig politik för 
minoritetsspråken i deras kyrkliga och medborgerliga kontext. 

41 Nils Slunga, Staten och den finskspråkiga befolkningen i Norrbotten (Luleå: 
Tornedalica, 1965), 165f.
42 Patrik Hall, Den svenskaste historien: Nationalism i Sverige under sex 
sekler (Stockholm: Carlsson, 2000).
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Den assimilerande språkpolitiken mot kväner, tornedalingar 
och samer i Norge och Sverige i en skoldiskurs är väl känd. I 
den minoritetspolitiska diskurs som präglar tiden efter 1960-ta-
let har språkpolitiken i Tornedalen under mellankrigstiden och 
1950-talet beskrivits som en relativt enhetlig assimilerande 
praktik.43 Det samverkande skolsystemet för tornedalingarna 
respektive samerna har också analyserats som ett metasystem, 
där de samverkande institutioner som var kopplade till mino-
riteternas skolväsende hade en större nationalistisk påverkan 
på eleverna än den enskilda utbildningen.44 Den postmoderna 
minoritetsdiskursen måste också sättas in i den internationella 
diskurs av mänskliga rättigheter som utvecklats och förändrats 
för minoriteterna både i form av individuella liberala rättig-
heter och i form av gruppdifferentierade rättigheter.45 Det har 
i tidigare forskning funnits en tendens att beskriva samtidens 
mångkulturella språkpolitik som odelat ”god” i förhållande till 
en mer eller mindre orättfärdig språkpolitik i det förflutna. Mot 
detta ska kontrasteras nyare forskning där exempelvis utbild-
ningssystemen för romer och samer har jämförts med varandra 
och analyserats utifrån social- och utbildningspolitiska tanke-
mönster som legitimerade en särundervisning för minoriteter.46 

43 Slunga, Staten och den finskspråkiga befolkningen; Wingstedt, Language 
Ideologies and Minority Language Policies; Athanasia Spiliopoulou Åkermark 
& Leena Huss, ”Ten Years of Minority Discource in Sweden”, i Internatio-
nal Obligations and National Debates: Minorities around the Baltic Sea, red. 
Athanasia Spiliopoulou Åkermark (Mariehamn: Åland Islands Peace Institute, 
2006), 545–587.
44 För en beskrivning av det tornedalska metasystemet se exempelvis Lars 
Elenius, ”Ett nationellt metasystem för utbildning och fostran i Tornedalen”, i 
Nordic Journal of Educational History 2:1 (2014): 63–85. För en beskrivning 
av metasystemet i en samisk kontext, se Elenius, ”Stiftsledningen och minori-
tetspolitiken.”
45 Will Kymlicka, Mångkulturellt medborgarskap (Nora: Nya Doxa, 1998); 
Kristian Myntti, Minoriteternas och urfolkens politiska rättigheter (Rovaniemi: 
Lapplands universitet, 1998); Tore Modeen, The International Protection of 
National Minorities in Europe (Åbo, 1969); Karin Borevi, Välfärdsstaten i det 
mångkulturella samhället (Uppsala: Uppsala universitet, 2002); Christina Al-
lard, Two Sides of the Coin – Rights and Duties: The Interface between Envi-
ronmental Law and Saami Law Based on a Comparison with Aoteoaroa/New 
Zealand and Canada (Luleå: Luleå tekniska universitet, 2006).
46 David Sjögren, Den säkra zonen: Motiv, åtgärdsförslag och verksamhet i 
den särskiljande utbildningspolitiken för inhemska minoriteter 1913–1962 
(Umeå: Umeå universitet, 2010).
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Likaså har pedagogiken applicerad på språkundervisningen för 
samer, tornedalingar, bretagnare och infödda tunisier jämförts 
med varandra. I det sammanhanget analyseras pedagogiken 
som en arena för förhandlingar om demokratiskt inflytande 
och makt.47

Den tidigare tendensen att analysera språkpolitiken som ett 
homogent fenomen beror till viss del på att kyrkan fram till 
långt in på 1900-talet var en styrande och administrativ myn-
dighet både i skolfrågor, den medborgerliga delen av språkfrå-
gan, och i kyrkliga frågor. Det har medfört att den språk- och 
kulturpolitik som olika aktörer förde i olika sammanhang och 
tidsperioder mot minoriteterna har beskrivits som mer enhet-
lig än den egentligen var. Mindre känd är den kontinuitet som 
fanns i det kyrkliga arbetet i Sverige med att stödja minoritets-
språken. Parallellt med assimileringsarbetet i folkskolan i norra 
Sverige fortsatte svenska kyrkan att trycka och sprida biblar 
och psalmböcker på de finska och samiska språken. Det fanns 
alltså en ”kyrklig paradox” i minoritetspolitiken som lånade 
olika delar från den politiska och kulturella nationalismen: å 
en sidan reformations krav på mångspråkighet, å andra sidan 
nationalismens krav på en monospråklig kultur. Nationalismen 
var ingen enhetlig ideologi och rörelse, utan bars upp av olika 
delar som kunde motsäga varandra i vardagspraktiken. 

Kring sekelskiftet 1900 dominerade en oscariansk integrativ 
nationalism med starka traditionella värderingar.48 I det sam-
manhanget representerar Finnbygdsutredningen, som publice-
rades 1921, de nationalistiska värderingar som var utbredda 
i de härskande skikten i samhället kring första världskriget. I 
utredningen fanns inget uttalat klassperspektiv. Den nationella 
identifikation som uttrycks kan snarare beskrivas som två olika 
slags nationalistiska diskurser. I den mångkulturella nationella 
diskursen tog man sin utgångspunkt i det forna Sveriges geo-
grafiska utsträckning med Finland som förhandlingspart om 
hur den nationella identiteten skulle utformas. Här tog man på-
taglig hänsyn till de finska ståndpunkterna. Finland skulle inte 
utplånas ur den svenska identiteten. Genom Tornedalen skulle 

47 Julia Nordblad, Jämlikhetens villkor: Demos, imperium och pedagogik i 
Bretagne, Tunisien, Tornedalen och Lappmarken, 1880–1925 (Göteborg: Gö-
teborgs universitet, 2013).
48 Hall, Den svenskaste historien, 180ff.
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en finsk kultur leva vidare inom Sveriges gränser. Man skriver 
exempelvis att språkpolitiken syftar till tvåspråkighet i Torne-
dalen och att ”intet förtyck i avsikt att förminska dess [finskans 
förf. anm.] betydelse och användning” bör förekomma.49 Detta 
var bland annat riktat mot den nationalistiska Västerbottens-
komittén, som hade bildats vid årsskiftet 1918‒1919 och mot 
den fennomanska rörelsen i Finland generellt.

I den monokulturella nationella diskursen utgick man från 
ett folkligt och rasmässigt avgränsat Sverige där varken Fin-
land eller den tornedalska kulturen hörde hemma. Här skriver 
man att ”någon språkfråga inte existerar inom gränsbygden 
mot det östra grannlandet”. Det är en ”inre svensk angelägen-
het, en rent praktisk angelägenhet, utan politisk innebörd.”50 
Utifrån ett kulturellt, språkligt och rasmässigt perspektiv skulle 
den finska kulturen i Tornedalen omvandlas till svensk kultur. 

Finnbygdsutredningen argumenterar också för att man 
måste skilja på härkomst och språk. En stor del av befolkningen 
i Tornedalen ansågs vara genetiska svenskar som övergått till 
det finska språket och som därigenom egentligen inte hade fin-
ska som modersmål. Ståndpunkten avvisades helt av en av de 
sakkunniga, tornedalingen W.L. Wanhainen, som reserverade 
sig både mot historieskrivningen och mot beskrivningen av det 
finska språket i svenska Tornedalen som enbart en dialekt.51

Inte heller lärarnas praktik i klassrummet var enhetlig. Man 
skulle kunna tro att lärarna ensidigt praktiserade en assimi-
lerande undervisning på svenska i klassrummen i Tornedalen, 
men så var inte fallet. I Finnbygdsutredningen ingick en läraren-
kät där man frågade lärarna en rad frågor om undervisnings-
språk, användning av finska i undervisningen och lämpligheten 
av att använda finska, metoder vid användning av finska, åsik-
ter om läroböcker med finsk text och vad föräldrarna ansåg. 
Till frågan om i vilken mån svenska uteslutande användes som 
undervisningsspråk i deras skola uppgav 152 lärare att svenska 
uteslutande användes och 57 att även finska användes.52 Efter-
som svaren är angivna individuellt av varje lärare går det inte 

49 Betänkande och förslag rörande folkskolväsendet i de finsktalande delarna 
av Norrbottens län, (Stockholm: Nordiska bokh., 1921), 105–106. 
50 Betänkande och förslag, 89, 100.
51 Betänkande och förslag, 89.
52 Betänkande och förslag, 97.
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att ange hur många skolor som enbart använde svenska i un-
dervisningen. Antalet lärare varierar ju på olika skolor och som 
framgår av andra svar i enkäten använde inte lärarna samma 
metodik i undervisningen. Man får reducera tolkningen till att 
konstatera att 73 procent av lärarna ansåg att endast svenska 
användes av dem själva och andra lärare vid den skola där de 
arbetade. På så vis är svaret kanske mer att betrakta som ett 
uttryck för lärarnas uppfattning om vilken språkpolicy som 
rådde vid deras skola, eller till och med som en slags lojalitets-
bekräftelse om att svenska användes på deras skola. Trots detta 
hävdade en dryg fjärdedel att även finska användes i undervis-
ningen vid skolan. På frågan om lärarna ansåg att undervisning 
borde ske även på finska svarade också på denna fråga en fjär-
dedel (49 av 194) att den borde ske även på finska. 

För att se hur de enskilda lärarnas pedagogiska praktik i 
språkfrågan förhöll sig till deras åsikter om finskans använd-
ning i undervisningen har jag gjort en separat undersökning 
utifrån varje lärares svar, så som de kommer fram i primär-
materialet till Finnbygdsutredningen. I undersökningen har jag 
sammanställt svaren från 134 lärare i skolor i Nedertorneå, 
Haparanda, Karl Gustav, Övertorneå, Korpilombolo, Pajala 
och Jukkasjärvi skoldistrikt.53 Den visar att 46 procent av dessa 
lärare använde finska som hjälpspråk, huvudsakligen i de lägre 
klasserna, medan övriga använde enbart svenska. Detta urval 
av lärarkåren kan alltså sägas ha varit delad i hur de använde 
finska i undervisningen, inte alls odelat assimilerande. 

I Tabell 1 visas hur lärarnas användning av svenska och fin-
ska såg ut i skolan och hur man argumenterade för användning 
av majoritetsspråket respektive minoritetsspråket. Ur de svar 
som lärarna angett som argument för användning av finska och 
svenska har jag kategoriserat dem i fyra kategorier: (1) peda-
gogiska, (2) funktionella, (3) kulturella och (4) nationalistiska. 
Några slutsatser man kan dra av tabellen är att bland dem som 
använde finskan som hjälpspråk och ansåg att den borde an-
vändas som hjälpspråk även i fortsättningen, så var de peda-
gogiska argumenten helt övervägande. Det fanns också en del 

53 De skoldistrikt som inte är representerade är Hietaniemi, Tärendö, Junosu-
ando, Karesuando och Gällivare.
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lärare som inte använde finska som hjälpspråk men ändå ansåg 
att man borde göra det av pedagogiska skäl.
Tabell 1. Lärares argument för användning av undervisningsspråk i småskolor, 
mindre folkskolor och folkskolor i Tornedalen 1921

Åsikt om undervis-
ningspråk Argument

Använder finska 
som hjälpspråk

Använder ej 
finska som 
hjälpspråk

Bör även 
använda finska

Pedagogiska 22 5

Funktionella 2

Kulturella 1

Nationalistiska

Ingen uppgift

Bör endast 
använda svenska

Pedagogiska 19 24

Funktionella 15 15

Kulturella

Nationalistiska 1 3

Ingen uppgift 5 22

Summa 62 72

Källa: Primärmaterialet till Finnbygdsutredningen 1921, Riksarkivet, YK107 
(320), Sakkunniga angående folkskoleväsendet i de finsktalande delarna av 
Norrbottens län 1919. 

Bland de lärare som använde finska men ansåg att man borde 
gå över till enbart svenska framöver samsades pedagogiska och 
funktionella argument. Bland de lärare som ansåg att finska 
inte skulle användas i undervisningen framgent, komplettera-
des de pedagogiska argumenten med en hög andel funktionella 
argument både bland dem som använde finska och bland dem 
som inte använde finska i undervisningen. Utifrån samtliga svar 
var mer än hälften pedagogiskt relaterade.

Ett typiskt pedagogiskt argument för att inte använda fin-
ska var att det inte var bra för nybörjare att blanda båda språ-
ken (kvinnlig lärare i småskola i Korpilombolo). Till stöd för 
finskan uttrycktes åsikten att det kunde var befogat med finsk 
undervisning för äldre barn som inflyttat från Finland, men att 
det in lät sig göras av praktiska skäl (manlig lärare i folkskola 
i Nedertorneå), eller att bättre begåvade klarade sig bra med 
enbart svenska i skolan, men att de sämre begåvade inte kla-
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rade sig alls (kvinnlig lärare i småskola i Korpilombolo). Till 
de funktionella argumenten för att använda finska kan nämnas 
åsikten att den finsktalande befolkningen på svenska sidan av 
Torne älv hade släktingar på den finska sidan och behövde be-
härska finska för att kunna tala med dem, eller att ungdomar 
som flyttat hemifrån borde kunna brevväxla med sina föräldrar 
på finska (manlig lärare i folkskola i Nedertorneå). 54 

Fokuseringen på pedagogiska och funktionella argument 
visar på en pragmatisk hållning hos lärarna, men det fanns 
också exempel på starka nationalistiska argument för att fin-
skan helt skulle uteslutas ur skolan, även om de var få.55 Ett 
typiskt sådant är att en återgång till finsk undervisning i sko-
lorna skulle ge ”god näring åt den vid östra gränsen rådande 
tanken att genom finska språket verka för en återförening av 
våra trakter med gränslandet” (manlig lärare i Jukkasjärvi) el-
ler att föräldrarna ”upprepade gånger uttalat förtrytelse över 
den fennomanska agitationen” (kvinnlig lärare i småskola i 
Karl Gustav). Ett typiskt argument som anspelade på den förda 
språkpolitiken är att ”skulle finska språket införas i skolorna, 
vore ju vårt arbete på finnbygdens försvenskning, som hittills 
varit vår viktigaste uppgift, lönlöst” (kvinnlig lärare i folkskola 
i Nedertorneå).56 

Uppenbarligen påverkades de patriotiska och nationalis-
tiska argumenten av den uppskruvade konfrontationen mellan 
svensk och finsk nationalism vid denna tid, i kombination med 
värderingar från myndigheternas nationalistiska skolpolitik 
och hänsyftning till föräldrarnas vilja att deras barn skulle får 
lära sig svenska som de själva behärskade så dåligt. På många 
sätt påminner föräldrarnas hållning om de önskemål man kan 
finna hos invandrarföräldrar i dag, det vill säga att barnen ska 
få bättre språkkunskaper i svenska än vad de själva har. Med 
tanke på den flitiga hänsyftningen till föräldrarna ska man 
komma ihåg att en hög andel av lärare vid denna tid själva 
hade tornedalsk bakgrund och på så vis återspeglade den lo-

54 Betänkande och förslag; Riksarkivet, YK107, primärmaterialet till Finn-
bygdsutredningen.
55 Betänkande och förslag; Riksarkivet, YK107, primärmaterialet till Finn-
bygdsutredningen.
56 Betänkande och förslag; Riksarkivet, YK107, primärmaterialet till Finn-
bygdsutredningen.
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kala opinionen vad gäller förhållandet till språkfrågan och den 
nationella identifikationen.57

Genomgående för svaren är emellertid att de nationalistiska 
argumenten var underordnade jämfört med pedagogiska och 
funktionella argument. Den storartade nationalistiska reto-
rik som vid denna tid gjorde sig hörd, inte minst i samband 
med Ålandskrisen 1921, märks i en del av svaren men det är 
klassrumssituationen och tornedalingarnas vardag som är mest 
framträdande. Bland de 72 lärare som ansåg att endast svenska 
borde användas i undervisningen använde likväl 46 procent 
finska som hjälpspråk. Bara fyra av dem anförde direkt na-
tionalistiska argument för att endast använda svenska medan 
många fler uttryckte funktionella argument som att det var bra 
med både svenska och finska, men att skriva på svenska var 
viktigast då ”alla skrivelser skola avfattas på svenska”.58 Inte-
grationen av Tornedalen i det övriga svenska samhället, liksom 
genomförandet av allmän rösträtt, krävde att tornedalingarna 
blev tvåspråkiga. Det är denna konsekvens av moderniseringen 
som återspeglas i en hel del av svaren vid sidan av de peda-
gogiska argumenten för hur man bäst lär sig svenska; på en-
bart svenska eller med finska som hjälpspråk. Inte någonstans i 
materialet, varken i lärarnas värderingar eller i hänsyftning till 
föräldrarnas åsikter, framkommer någon åsikt om att det var 
oviktigt att lära sig svenska. 

Det sena 1930-talet och tidiga 1940-talet innebar en om-
svängning i värderingen av samiska och finska som modersmål 
i skolan från språkassimilering till en mer liberal språkpolitik.59 
Det tydligaste tecknet var den liberala och socialdemokratiska 
omsvängningen i språkfrågan 1935, då det genom riksdagsbe-

57 Av mitt urval av 134 lärare hade 42 procent finska efternamn, vilket in-
dikerar andelen finskspråkiga tornedalingar bland lärarna, men andelen bör 
skrivas upp eftersom en del av de tvåspråkiga tornedalingarna av olika skäl 
haft svenskspråkiga namn. Däremot bör man inte förvänta sig att de utifrån 
kommande lärarna hade finskspråkiga namn. Att åtminstone hälften av lärarna 
var infödda tornedalingar med kunskap i finska bör därför vara ett rimligt 
antagande.
58 Betänkande och förslag; Riksarkivet, YK107, primärmaterialet till Finn-
bygdsutredningen.
59 Nedanstående undersökning av Svenska kyrkans språkpolitik mot samer 
och tornedalingar i en utbildningskontext och en kyrklig kontext är tidigare 
publicerad i Elenius, ”Stiftsledningen och minoritetspolitiken.”
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slut blev tillåtet att läsa finska i fortsättningsskolan i Torneda-
len. När Haparanda samma år fick gymnasium infördes möjlig-
heten att bland tillvalsämnena för språk välja finska. Somma-
ren 1940 återkallade Kungl. Maj:t samtliga beslut om tidigare 
inrättade statsskolor i Tornedalen. Dessa övergick då till att bli 
vanliga församlingsskolor. Domkapitlet förlorade samtidigt sin 
rätt att oinskränkt besluta om skolorna och att tillsätta lärare.60 
På motsvarande sätt betonades betydelsen för de renskötande 
samernas barn att få undervisning i samiska, men däremot inte 
för de icke renskötande samernas barn. Detta innebar att de 
renskötande samerna och tornedalingarna kom att betraktas 
som modersmålsbärare, medan de icke renskötande samerna 
i princip betraktades som assimilerade svenskar. Inom nomad-
skolan hade domkapitlet fortfarande bestämmanderätt.

Utvecklingen medförde en gradvis omsvängning i samhäl-
let från betonandet av ras till betonandet av svensk kultur och 
svenskt språk som värdegrund för samerna och de finsksprå-
kiga minoriteterna. Den ändrade attityden till minoritetssprå-
ken och minoritetskulturerna samverkade med Bengt Jonzons 
tillträde som ny biskop för Luleå stift 1938. Under 1940-talet 
omvandlades hushållskåtorna till moderna skolhem, och än-
damålsenliga skollokaler byggdes för de renskötande samer-
nas barn. Unesco publicerade 1953 rekommendationen att alla 
världens barn borde få sin första skolgång på sitt eget moders-
mål, vilket också påverkade språkpolitiken i Sverige.61 Unes-
cos slutsatser gick tvärt emot den assimilerande språkpolitik 
som hade förts mot de samisk- och finskspråkiga minorite-
terna. Samtidigt som en omsvängning skedde inom språkpo-
litiken i skolan så fortsatte kyrkan att stödja de delar av det 
tornedalska utbildningssystemet som starkt bidrog till den 
språkliga assimileringen. Detta gällde också den patriarkaliska 
politiken mot samerna som gjorde att dessa kom att betrak-
tas som omyndiga, lägre stående grupper i samhället. Slentri-

60 Hugo Tenerz, Folkupplysningsarbetet i Norrbottens finnbygd under förra 
hälften av 1900-talet jämte språkdebatten (Stockholm: Seelig, 1963), 143–144, 
355.
61 The Use of Vernacular Languages in Education (Paris: Unesco, 1953); Ken-
neth Hyltenstam & Veli Tuomela, ”Hemspråksundervisningen”, i Tvåspråkig-
het med förhinder? Invandrar- och minoritetsundervisning i Sverige, red. Ken-
neth Hyltenstam (Lund: Studentlitteratur, 1996), 9–109.
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anmässigt fortsatte Svenska kyrkan att betrakta samerna och 
tornedalingarna som ett slags främmande element i nationen 
som krävde ständigt nya insatser för att integreras. I början av 
1950-talet insamlades exempelvis fortfarande kollekt både till 
arbetsstugorna i Norrbotten och Västerbotten och till Svenska 
Missionssällskapets verksamhet i Lappland.62 Likaså utgick 
till länsstyrelsen anslag till ”folkundervisningens befrämjande 
i rikets nordligaste gränsorter” (en formulering som använts 
sedan slutet av 1800-talet), i praktiken till de finsktalande för-
samlingarna i Norrbottens län för spridning av svenska opoli-
tiska tidningar och tidskrifter.

I början av 1950-talet pågick samtidigt en kraftfull etnopo-
litisk mobilisering bland samerna. Svenska Samernas Riksför-
bund (SSR) bildades 1950 och två år senare hölls en nordisk 
konferens om sameslöjd i Stockholm som följdes upp med en 
nordisk kultur- och näringskonferens i Jokkmokk 1953. Det 
var i denna brytningstid som två motioner om användning av 
minoritetsspråk i den kyrkliga verksamheten lämnades in till 
Svenska kyrkomötet 1953. Den första, motion nr 48, behand-
lade prästlönereglementets 22§ som handlade om språktillägg 
på lönen för präst som höll gudstjänst eller utförde annan för-
rättning på finska eller samiska, alltså ett löneincitament för 
att stimulera användningen av minoritetsspråk i den kyrkliga 
verksamheten. Den andra, motion nr 66, som biskoparna Bengt 
Jonzon och Gunnar Hultgren i Luleå respektive Härnösands 
stift stod bakom, efterlyste en allsidig utredning om använd-
ning av samiska i den pastorala verksamheten inom olika slags 
samiska språkområden. Bakgrunden var det beslut som tagits 
i Kungl. Maj:t:s reglemente för lappmarkens ecklesiastikverk 
1896, som stadgade att en präst som sökte tjänst i de samisk-
talande eller finsktalande områdena måste vara kunnig i det 
minoritetsspråk som gällde i området, eller i områden där både 
samiska och finska förekom vara kunnig åtminstone i finska. 

Problemet var att bestämmelserna i reglementet inte längre 
svarade mot 1950-talets förändrade sociala förhållanden. Ge-
nom att de samiska familjerna blivit allt mer bofasta följde 
barnen inte längre med i renskötseln till de finskspråkiga om-

62 Härnösands landsarkiv, Luleå stift, Avskrift av ämbetsskrivelse från eck-
lesiastikdepartmentet till svenska kyrkans diakonistyrelse om rätt att uppta 
rikskollekt 7 december 1951, Kungliga brev 1951–1958. 
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rådena och lärde sig därför bara samiska i hemmen och sedan 
svenska i skolan. De blev tvåspråkiga på svenska i stället för på 
finska.63 Samiskan som samernas modersmål borde därför, en-
ligt motionen, få ökad användning som gudstjänstspråk. Sam-
tidigt hade den svensktalande befolkningen ökat kraftigt i hela 
lappmarken.

På grund av reglementets krav på kunskaper i samiska hade 
ingen präst kunnat rekryteras till Arjeplog på 1920-talet, och 
vintern 1953 hade ingen sökande anmält sig till den utlysta 
kyrkoherdetjänsten i Jokkmokks pastorat. De begränsande 
språkbestämmelserna hade upprört den svenskspråkiga delen 
av befolkningen, eftersom man blev utan kyrkoherde. 

I juli 1954 fick Bengt Jonzon i uppdrag att utreda regle-
mentet för lappmarkens ecklesiastikverk av den 31 januari 
1896 och övriga bestämmelser för den kyrkliga verksamheten 
bland den samisk- och finsktalande befolkningen. Utredningen 
presenterades i april 1958. Jonzon redovisade det ojämnt för-
delade behovet av samisktalande präster, men argumenterade 
ändå för att samerna som helhet var i behov av präster som 
behärskade samiska, också bland sydsamerna med sin fåtaliga 
och splittrade befolkning. Han argumenterade emot att samis-
kan skulle väljas bort därför att samerna var så fåtaliga eller 
därför att de numera kunde svenska i så hög grad. De grund-
läggande argumenten för att både samer och tornedalingar 
skulle få sina kyrkliga förrättningar på sina modersmål var att 
(1) svenskan var ett främmande språk för dem och att (2) reli-
gionsutövningen skulle ske på modersmålet, men också att (3) 
samerna var en liten och svag folkgrupp som det var viktigt att 
stödja av moraliska och demokratiska skäl. Vidare anfördes 
att (4) samerna var ett folk i fyra länder som nu allt mer bör-
jade söka en gemenskap över nationsgränserna och att (5) ett 
internationellt vetenskapligt, humant och kulturellt intresse nu 
riktades mot samerna.64 

63 Om den ändrade tvåspråkigheten, se Mikael Svonni, ”Det tveeggade skol-
systemet: Undervisning av samernas barn i Sverige under 1900-talet frarm till 
1980”, i Mer än ett språk: En antologi om två- och trespråkigheten i norra 
Sverige, red. Eva Westergren & Hans Åhl (Stockholm: Norstedt 1997), 119–
121. Om hur de samiska familjerna blev mer bofasta, se Lars Elenius & Anders 
Alm, Den barnlösa byn: Bland ungkarlar, änkor och annat folk i Vettasjärvi 
(Glesbygdsverket, Östersund, 1995), 104.
64 Riksarkivet, Kommittébetänkanden 1638, Utredning rörande den kyrkliga 
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För att svara mot moraliska kristna normer, särskilt den pro-
testantiska tanken att alla folk skulle få ta del av kristendomen 
på sitt modersmål, föreslog utredningen inrättandet av en eller 
två tjänster för samisktalande präster för hela det samiska om-
rådet. Resultat blev att en särskild tjänst som kyrkoherde för 
samer inrättades den 1 juni 1959. En motsvarande argumente-
ring fördes till försvar av finskans användning i kyrkliga sam-
manhang i Tornedalen, bland annat att (1) det var viktigt att 
höja den kulturella nivån i tornedalsfinska (numera benämnd 
meänkieli), att (2) klyftan mellan äldre och yngre tornedalingar 
annars skulle öka, att (3) även klyftan mellan de yngre och de 
äldre inom den laestadianska väckelsen riskerade att öka och 
att (4) många unga finska kvinnor hade flyttat till den svenska 
sidan av Tornedalen. Dessutom framhölls för finskans del (5) 
betydelsen av att skolan vårdade barnens finska modersmål. 
Argumentationen är förvånande postmodern till sin karaktär 
och föregriper med flera decennier de argument som skulle 
växa fram från början av 1980-talet för bejakande av natio-
nella minoriteters rättigheter och för ett mångkulturellt sam-
hälle som del av demokratiska rättigheter. 

Konklusioner

Under det långa 1800-talet utvecklades i Sverige, Norge och 
Finland föreställningar om en relation mellan folk, språk och 
nation, som påverkades av hur språken ändrade status i takt 
med de politiska förändringarna. Under den politiska massna-
tionalismens era applicerades olika former av språkplanering 
och språkpolitik på den egna nationen. Den stora skillnaden 
mellan de tre länderna låg i det sätt på vilket det av majori-
tetsbefolkningen talade språket användes i utvecklingen av en 
enhetlig nationell identitet.

I Sverige riktade sig inte de språkvårdande åtgärderna mot 
ett dominerande externt språk som fallet var i Norge med det 
danskinfluerade bokmålet eller i Finland med det svenska språ-
ket. Landsmålet i Norge och finskan i Finland fick en natio-
nalistisk symbolisk betydelse i konkurrens med bokmål res-
pektive svenska om vilket språk som skulle räknas som med-

verksamheten bland den lapsk- och finsktalande befolkningen, 30–39. 
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borgarspråk. Även om skillnaden mellan landsmål och bokmål 
i Norge var försumbar jämfört med skillnaden mellan finska 
och svenska i Finland så verkar inte den symboliska betydel-
sen av språkstriden ha varit mindre. Det beror på att striden 
om språklig nationell enhet lika mycket handlade om kulturell 
identitet som om politisk autonomi, vilket den fortsatta striden 
för landsmål i Norge efter självständigheten 1905 demonstre-
rar. 

I Finland talades finska av den överväldigande majoriteten 
i Finland under den svenska tiden, utan att finska för den skull 
hade status som officiellt medborgarspråk. Det sammanhängde 
dels med att den svenska nationalstaten i sin grundläggande 
identitet byggde på svensk etnicitet och dominans, dels på att 
medborgarfrågan som bestämmande för språkfrågan inte blev 
aktuell förrän under 1800-talets konstitutionella och politiska 
utveckling mot en ökad demokratisering. I takt med att finskan 
blev en allt mer central del av den nationella identiteten och na-
tionsbygget i Finland, så upplevdes de finska minoritetsspråken 
av de styrande i Sverige och Norge som växande politiska och 
kulturella hot. Konsekvensen blev att man strävade efter att 
assimilera och integrera respektive nations minoriteter i majo-
ritetsbefolkningens kultur. En assimilerande språkpolitik för-
des därför i Sverige och Norge från senare delen av 1800-talet 
mot de samiska och särskilt de finska minoriteterna. I Finland 
fördes en passiv språklig assimileringspolitik mot samerna som 
innebar att finskan allt mer kom att dominera. Både finska och 
samiska användes emellertid som kyrkospråk bland samerna i 
Finland och Sverige.

Den religiöst anknutna nationalismen, från tiden då natio-
nen föreställdes som en religiös gemenskap, kan inte tydligt av-
gränsas från den politiska massnationalismens tid då medbor-
garen som individ och folket som kollektiv kom att förknippas 
med kärnan i den nationella identifikationen. Det visar svenska 
kyrkans språkpolitik mot samer och tornedalingar i Sverige 
under den tidigare delen av 1900-talet. De två formerna av na-
tionalism överlappade då varandra. Medan minoritetsspråken 
i den kyrkliga kontexten fortsatte att stödjas och därigenom 
upprätthålla sin status som del i den nationella identiteten, så 
fick de inget stöd i den medborgerliga skolkontexten. Samma 
kyrka som i gudstjänstlokalen arbetade för minoritetsspråket 
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som kyrkospråk kunde i kyrkofullmäktige arbeta för en helt 
annan och mer undanskymd roll för minoritetsspråket som 
medborgarspråk. Det är som om individerna kunde betraktas 
som språkligt helt olika personer i det kyrkligt konfessionella 
sammanhanget jämfört med det sekulära medborgerliga sam-
manhanget. 
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Laestadianismen, den finskspråkiga 
minoriteten i norra Sverige och de 
finsk-svenska kyrkliga relationerna 
från 1890-talet till år 1923

Hannu Mustakallio

Den finskspråkiga minoriteten i norra Sverige har bott i ett om-
råde som kallats finnbygden. Området har allmänt delats in 
i tre delområden: den egentliga Tornedalen, Torne lappmark 
och Gällivare socken. På finska har området kallats Länsi-
pohja som ordagrant betyder Västerbotten. I Finland har man 
också talat om ”den västerbottniska frågan” då det har gällt 
den finskspråkiga minoritetens ställning i norra Sverige eller 
Norrbotten, särskilt under 1920- och 1930-talet. 

Förklaringen till bruket av uttrycket ”den västerbottniska 
frågan” är naturligtvis att det rör sig om det gamla landska-
pet Västerbotten som det nuvarande Norrbotten och – före år 
1809 – också områdena på den östra sidan av Torne älv hörde 
till. Men det skulle vara mest logiskt att tala om den norrbot-
tensfinska frågan.1

Den finskspråkiga befolkningen i norra Sverige har från och 
med 1860-talet beaktats i den svenska befolkningsstatistiken. 
År 1860 fanns det 14 000 finskspråkiga i hela Norrbottens län, 
vilket betydde en andel på 20 procent. År 1920 hade antalet 
stigit till 29 000 finskspråkiga, men procentuellt hade gruppen 

1 Nils Slunga, Staten och den finskspråkiga befolkningen i Norrbotten (Luleå: 
Tornedalica Nr 3, 1965), 22; Kari Tarkiainen, Finnarnas historia i Sverige 2: 
Inflyttarna från Finland och de finska minoriteterna under tiden 1809–1944 
(Helsingfors: Finska Historiska Samfundet & Nordiska museet, 1993), 273–274, 
281; Hannu Mustakallio, ”Valtakunnankieli vai uskon äidinkieli? Länsipohjan 
kysymys ja suomalais-ruotsalaiset kirkolliset suhteet 1890-luvulta vuoteen 
1923”, i Olaus Magnuksen jäljillä: Scripta Historica 30: Oulun Historiaseuran 
julkaisuja, red. Harri Turunen (Oulu: Oulun Historiaseura, 2003), 195.



49

minskat till 16 procent. Den finskspråkiga befolkningens andel 
har varit starkast i Tornedalen. Ännu år 1930 omfattade den 
70 procent av hela befolkningen. Med finnar har man menat 
den ursprungliga befolkningen, som var svenska undersåtar el-
ler medborgare, inte de finnar som tillfälligt hade flyttat från 
Finland till Sverige för att söka arbete.2

Jag ska i det följande undersöka hur frågan om den finsk-
språkiga befolkningen i Norrbotten återspeglades i de finsk-
svenska kyrkliga relationerna från 1890-talet till år 1923. Jag 
kommer att ta hänsyn till de två finsktalande grupperna: de 
ursprungliga svenska undersåtarna och de finska medborgare 
som fick sin tillfälliga utkomst i Norrbotten.

Finskans dominerande ställning och dess nedgång

Finskan hade länge haft en dominerande ställning i de norr-
bottniska församlingarna, i gudstjänster, nattvardsläsning och 
övrig folkundervisning. Finskan var också ett ”heligt språk” 
(lingua sacra) som användes inom den laestadianska väckel-
serörelsen. Det var fråga om befolkningens modersmål som 
också prästerna i församlingarna behärskade.

Den rikspolitiska synvinkeln kom från och med 1880-talet 
att bestämma de åtgärder som den svenska statsmakten och 
statskyrkan riktade mot den finskspråkiga befolkningen. Då 
började en ny period som kännetecknades av försök att genom-
föra administrativ uniformering eller försvenskning. Svenskan 
vann stadigt terräng som gudstjänstspråk på bekostnad av fin-
skan. Till finnbygden sändes i allt strörre utsträckning präster 
som var födda i södra Sverige. På 1890-talet var det slut med 
den gamla ordningen att alla präster i finnbygden skulle kunna 
finska. 

Inom skolväsendet fick svenskan först ställning som frivil-
ligt läroämne. Redan vid sekelskiftet var svenskan det främ-
sta undervisningsspråket. Med finskans ställning i skolorna 
gick det i motsatt riktning: från undervisningsspråk till läro-
ämne och slutligen till ett slags förbjudet språk. Från och med 
1880-talet strävade man efter att tillämpa den så kallade nya 

2 Slunga, Staten och den finskspråkiga befolkningen i Norrbotten, 18–25; Tar-
kiainen, Finnarnas historia i Sverige 2, 312–316; Mustakallio, ”Valtakunnan-
kieli vai uskon äidinkieli?”, 195.
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skolpolitiken, vars mål var att genomföra en helt svenskspråkig 
undervisning. Riksspråket skulle ges sin rättmätiga ställning. 
I Sverige hade kyrkan och skolan inte skilts åt, vilket skedde 
i Finland år 1870. Därför hörde det till domkapitlens plikter 
att under biskoparnas ledning genomföra den statliga skolpo-
litiken.3

De sista biskoparna i det odelade Härnösands stift, Lars 
Landgren (1810–1888, biskop från år 1876) och Martin Jo-
hansson (1837–1908, biskop från 1888), blev båda kända som 
anhängare av den uniformeringspolitik som regeringen genom-
förde i förhållande till de nordliga gränstrakterna. Johansson 
menade att om språkfrågan skapade problematiska situationer, 
skulle folket underkasta sig prästernas vilja, inte tvärtom. Om 
församlingen inte hade en präst som kunde finska, skulle med-
lemmarna i församlingen alltså lära sig svenska. 

Vid sidan av folkundervisningen hade staten också tillgång 
till andra medel för att genomföra sin politik i de nordliga 
gränstrakterna. I Sverige åsåg man hur det finska järnvägsnä-
tet i början av 1900-talet utsträcktes till Torneå. Man påbör-
jade ett slags kapplöpning för att bygga likadana förbindelser i 
Sverige. Biskop Johansson motiverade byggandet av järnvägen 
från Boden till Torne älv med att försvenskningen av Torneda-
len därigenom skulle kunna ta stora steg framåt.4

3 Hugo Tenerz, Folkupplysningsarbetet i Norrbottens finnbygd från äldsta tid 
till sekelskiftet 1900 (Stockholm: Föreningen för svensk undervisningshistoria, 
1960), passim; Tenerz, Folkupplysningsarbetet i Norrbottens finnbygd under 
förra hälften av 1900-talet jämte språkdebatten (Stockholm, Seelig, 1963), pas-
sim; Nils-Erik Hansegård, Den norrbottensfinska språkfrågan: En återblick på 
halvspråkighetsdebatten (Uppsala: Centre for Multiethnic Research, Uppsala 
University, 1990), passim; Tarkiainen, Finnarnas historia i Sverige 2, 287–292; 
Mustakallio, ”Valtakunnankieli vai uskon äidinkieli?”, 195–196. Grundläg-
gande undersökningar om problematiken i denna artikel: Lars Elenius, ”The 
Role of Ethnic Minorities in Nation Building and Education: Assimilation Poli-
cies in Sweden and Norway”, i Nordic Lights: Education for Nation and Civic 
Society in the Nordic Countries, 1850–2000, red. Sirkka Ahonen & Jukka Ran-
tala (Helsinki: Finnish Literature Society, 2001), 136–152; Lars Elenius, Både 
finsk och svensk: Modernisering, nationalism och språkförändring i Tornedalen 
1850–1939 (Umeå: Forskningsprogrammet Kulturgräns norr, 2001); Lars Ele-
nius, Nationalstat och minoritetspolitik: Samer och finskspråkiga minoriteter i 
ett jämförande nordiskt perspektiv (Lund: Studentlitteratur, 2006).
4 Tenerz, Folkupplysningsarbetet i Norrbottens finnbygd under förra hälften 
av 1900-talet jämte språkdebatten, 59; Slunga, Staten och den finskspråkiga 
befolkningen i Norrbotten, 34–37; Arne Palmqvist, ”Johansson, Martin”, i 
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Norra Finland och norra Sverige får egna stiftsstäder

Situationen inom den kyrkliga administrationen var likartad 
när det gällde frågan om en ny stiftsstad. År 1900 flyttades 
biskopssätet i Finlands nordligaste stift, Kuopio stift, till Uleå-
borg utan att man delade stiftet eller ens bytte dess namn. Detta 
blev till ett argument för att dela det mycket vidsträckta Här-
nösands stift i Sverige. Biskop Martin Johansson menade att 
man genom det nya stiftet skulle kunna binda den finsktalande 
befolkningen starkare till den svenska kulturen och det svenska 
språket. Det nya stiftet, som grundades 1904 med Luleå som 
biskopsstad, strävade faktiskt efter att integrera finnarna i den 
svenska kulturen.5

Frågan om det nya biskopssätet hörde i sekelskiftets Fin-
land och Sverige samman med den debatt som fördes om den 
finskspråkiga befolkningens situation i norra Sverige. Då man 
i Finland år 1895 lyfte fram tanken att grunda ett biskopssäte 
i Uleåborg, framförde biskopen i Kuopio, Gustaf Johansson, 
ett rent fennomanskt argument: Till uppgifterna för biskopen 
i Uleåborg borde höra att i andligt hänseende binda den finsk-
språkiga befolkningen till Finland, såväl i svenska Norrbotten 
som i norska Finnmarken. Denna uppfattning framförde bi-
skop Johansson till chefen för ecklesiastika deputationen och 
ledaren för det finska partiet, senator G. Z. Yrjö-Koskinen som 
från 1860-talet hade följt utvecklingen av finnarnas ställning i 
den nordsvenska finnbygden.6

Då man inledde förberedelserna för att grunda ett biskops-
säte i Uleåborg, deltog också svenska tidningar i den offent-
liga debatt som fördes i Finland. Stockholms Dagblad ägnade 
i maj 1898 en ledare åt biskopssätets flyttning från Kuopio till 
Uleåborg. Tidningen ville fästa uppmärksamhet på det fenno-

Svenskt biografiskt lexikon 20 (Stockholm, 1975); Eva-Gun Junker, ”Land-
gren, Lars”, i Svenskt biografiskt lexikon 22 (Stockholm, 1979).
5 Martin Johansson, ”Ett förslaget surrogat för Hernösands stifts delning”, 
Kyrklig tidskrift (1900); Martin Johansson, Hernösands stifts delning: En lifs-
fråga för Norrland och Sverige (Uppsala: Schultz, 1902); Martin Bergman, 
”Luleå stifts inrättande och Kalmar stifts upphörande: En stiftsreglering, dess 
motiv och orsaker”,  Kyrkohistorisk Årsskrift 101 (2001): 67–70, 77, 79, 84; 
Hannu Mustakallio, Pohjoinen hiippakunta: Kuopion – Oulun hiippakunnan 
historia 1850–1939 (Helsinki: Kirjapaja, 2009), 242–259.
6 Mustakallio, Pohjoinen hiippakunta, 212–215.
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manska partiets strävan efter att försvåra den finskspråkiga be-
folkningens i övre Norrbotten möjligheter att lära sig svenska. 
Stockholmstidningen trodde att den nya finska stiftsförvalt-
ningen skulle blanda sig i Sveriges angelägenheter. Så snart 
järnvägen från Uleåborg till Torneå stod färdig, skulle det vara 
en enkel sak att fortsätta att leda den antisvenska agitationen 
från Uleåborg, hävdade tidningen. Ledaren avslutades med en 
stark vädjan att värna de riksintressen som stod på spel i de 
nordliga gränstrakterna.

Det ställningstagande som Stockholms Dagblad gjorde, 
kommenterades snart i några tidningar som utkom i Helsing-
fors. Det fennomanska skämtbladet Velikulta skildrade i en 
teckning svenskarnas farhågor för hur den nya biskopen i Uleå-
borg skulle eftersträva att få grepp om själarna hos den finska 
befolkningen i Norrbotten (se Bild 1). Då det var fråga om 
biskopssätets grundande eller flyttning från Kuopio, visade sig 
både finnarnas förhoppningar och svenskarnas farhågor helt 
överdrivna.7 

De svenska myndigheternas åtgärder för att försvenska 
den finskspråkiga befolkningen i Norrbotten kan framför allt 
förklaras med allmänna politisk-strategiska förhållanden. På 
1890-talet hade svenskarna lagt märke till spår av en fenno-
mansk agitation som riktades mot finnbygden och som man 
fruktade skulle vända den främmande finsktalande minorite-
tens uppmärksamhet mot östra sidan av Torne älv. Enligt en 
typisk svensk uppfattning skulle den fennomanska agitationen 
åtföljas av en rysk erövring. Så väcktes den urgamla uppfatt-
ningen om Ryssland som Sveriges ”ärkefiende” till liv. Också 
de präster som hade flyttat från södra Sverige till finnbygden 
behärskades av samma fruktan för fennomaner och ryssar.8

7 Tarkiainen, Finnarnas historia i Sverige 2, 305–306; Mustakallio, ”Valtakun-
nankieli vai uskon äidinkieli?”, 198.
8 Tarkiainen, Finnarnas historia i Sverige 2, 290–291; Mustakallio, ”Valtakun-
nankieli vai uskon äidinkieli?”, 198.
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Bild 1. Biskopssätet för Kuopio stift, som hade grundats år 1850, flyttades 
genom den kejserliga förordningen av den 22 februari 1898 till Uleåborg. 
Förändringen förverkligades i början av juni 1900 utan att man bytte namn 
på det nordligaste stiftet. Det ursprungliga beslutet väckte stor oro inom de 
ledande kretsarna i Sverige. Stockholms Dagblad trodde att det fennomanska 
partiet skulle intensifiera sin agitation mot norra Sverige från Uleåborg. Det 
finska partiets huvudorgan Uusi Suometar menade för sin del att svenskarna 
såg spöken på ljusan dag. Det fennomanska skämtbladet Velikulta, som också 
utkom i Helsingfors, skildrade i sin teckning i juni 1898 svenskarnas farhågor 
för hur den nya biskopen i Uleåborg, O. I. Colliander, skulle försöka få grepp 
om själarna hos den finska befolkningen i Norrbotten. Colliander behövde inte 
mot sin vilja flytta från Kuopio till Uleåborg, då han i slutet av år 1899 blev 
utnämnd till biskop över det nya stiftet Nyslott.

Luleåbiskopen Olof Bergqvist

År 1904 utnämndes Olof Bergqvist (1862–1940) till den för-
ste biskopen i Luleå stift. Han skötte biskopsämbetet fram 
till år 1938. Bergqvist blev den tydligaste exponenten för den 
försvenskningspolitik som riktades mot den finskspråkiga be-
folkningen i Norrbotten. Under de två första årtiondena av 
det nya seklet ströks finska språket under hans ledning helt 
och hållet ur skolornas undervisningsprogram. Hugo Tenerz, 
som har skrivit om folkundervisningen i de finskspråkiga om-
rådena, yttrar sig lite kritiskt om Bergqvist: ”Språkfrågan synes 
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ha legat honom lika varmt om hjärtat som trosfrågan – kanske 
ännu mera.” I varje biskopsvisitation pekade Bergqvist på vik-
ten av skolans försvenskning och prästerskapets viktiga roll i 
detta hänseende.9

Målet var också att det svenska språket skulle användas i 
den egentliga församlingsverksamheten. Då Bergqvist visite-
rade Övertorneå år 1919, gav han uttryck för sin glädje över 
att det var den första visitationen där man inte hade behövt 
använda finska. Den sista finskspråkiga konfirmandundervis-
ningen i Tornedalen hölls år 1916. Som gudstjänstspråk hade 
svenskan nått åtminstone en jämbördig ställning. Man strävade 
på olika sätt efter att förmå den finska allmogen i Tornedalen 
att använda ”riksspråket”, men inte alltid med framgång.

Luleåbiskopens rikspolitiska betydelse underströks av att 
han var ledamot av riksdagens första kammare från år 1912 
till slutet av sin biskopstid. Han hörde till det nationella par-
tiet, senare högerpartiet. Som konservativ politiker strävade 
han efter att förena ledningen av stiftet med bevakningen av de 
svensknationella intressena.10

I relationerna mellan Svenska kyrkan och den finska befolk-
ningen kan man se en tydlig utveckling mot att prästen allt mer 
betraktades som tjänsteman i stället för själasörjare och ordets 
förkunnare. Den ömsesidiga isoleringen av allmogen och präs-
terskapet bidrog samtidigt till att de finskspråkiga laestadian-
ska lekmannapredikanternas ställning stärktes.

Uleåborgsbiskopen J. R. Forsman (Koskimies)

I den första biskopen i Uleåborg, Juho (Johan) Rudolf Forsman, 
senare Koskimies (1859–1936), fick Luleåbiskopen Bergqvist 
en jämbördig antagonist. Koskimes satt på biskopsstolen från 
1900 till 1936. Med undantag för de fyra första åren samman-
föll dessa år med Bergqvists biskopstid. Koskimies och Bergqvist 
erbjuder en utmärkt möjlighet att jämföra den svenska kyrkliga 
språkpolitiken med den finska.

9 Tenerz, Folkupplysningsarbetet i Norrbottens finnbygd under förra hälften 
av 1900-talet jämte språkdebatten, 193–202; Ivar Hylander, ”Bergqvist, Olof”, 
i Luleå stift 1904–1981: Församlingar och prästerskap (Luleå: Kungl. Skytte-
anska Samfundet, 1982); Tarkiainen, Finnarnas historia i Sverige 2, 291–292. 
10 Mustakallio, ”Valtakunnankieli vai uskon äidinkieli?”, 199.
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Koskimies hade redan som ung skolpojke tillägnat sig en radi-
kalfennomansk uppfattning som han höll fast vid till slutet av 
sitt liv. Han strävade följdriktigt efter att förstärka den finsk-
nationella identiteten som grundade sig på det finska språket. 
På motsvarande sätt ställde sig Uleåborgsbiskopen fientlig till 
Sverige och den svenska kulturen.11

Då Koskimies visiterade församlingar i finska Tornedalen, 
tog han indirekt ställning mot den försvenskningspolitik som 
hade riktats mot den västra sidan av Tornedalen. Biskopen fäste 
uppmärksamhet på den allmänna folkundervisningen och kon-
firmationsläsningen. Då det framkom att ungdomen i några 
församlingar – till exempel i Muonio – hade deltagit i svensk-
språkig konfirmandundervisning på andra sidan älven, krävde 
Koskimies med mycket hårda ord att detta skulle upphöra. Ko-
skimies fördömde också prästernas sätt att umgås med svenska 
kolleger över Torne älv. Att svenska präster hade inbjudits till en 
installation i Torneå församling var för Koskimies en kränkning. 

I sitt förhållande till den finskspråkiga befolkningen i norra 
Sverige hade Uleåborgsbiskopen i början av 1900-talet upplevt 
ett slags nationell väckelse. Finnarna i det svenska Norrbot-
ten var ett frändefolk för finnarna liksom andra folk utanför 
Finlands gränser: det karelska, ingermanländska eller estniska 
folket eller den finskspråkiga befolkningen i norska Finnmar-
ken. Norrbotten och Finnmarken var för Koskimies en del av 
det ”Storfinland” som man skulle börja bygga upp, åtminstone 
i andligt hänseende.

I sin dagbok våren 1907 tog Koskimies för första gången 
ställning mot den ”aggressiva” skolpolitik som hans svenske kol-
lega drev i finnbygden. På grund av en tidningsartikel fördömde 
Koskimies ”de nedriga svenskarna”, också prästerna och bisko-
parna. ”Bergqvist, jag vill inte se honom.” En parallell till den 
norrbottniska frågan var den nationella kampen i Slesvig, alltså 
motsättningen mellan Tyskland och den danska minoriteten.12

11 Hannu Mustakallio, ”Piispa J. R. Koskimies suomalaisuusmiehenä: 1. Vuo-
teen 1918 saakka”, i Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran Vuosikirja 76 (Hel-
singfors: Suomen Kirkkohistoriallinen Seura, 1986), 151–156; Mustakallio, 
”Valtakunnankieli vai uskon äidinkieli?”, 199; Mustakallio, ”Koskimies, Juho 
Rudolf”, i Suomen kansallisbiografia 5 (Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura, 2005), 379.
12 Mustakallio, ”Valtakunnankieli vai uskon äidinkieli?”, 199–201.
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Bergqvist gjorde hösten 1907 ett kort besök vid det nordliga 
finska stiftets prästmöte som hölls i Uleåborg. Luleåbiskopen 
träffade sin finske kollega som han också önskade välkommen 
till sitt eget prästmöte. Då det första prästmötet för Luleå stift 
hölls sommaren 1908, sände Koskimies en ”högaktningsfull 
broderlig hälsning”, som Bergqvist besvarade varmt och höv-
ligt. Då Luleåbiskopens herdabrev utkom hösten 1915, kom-
menterade Koskimies detta lakoniskt i sin dagbok: ”mycket 
obetydligt”. Kommentaren byggde mer på nationell än teolo-
gisk grund.13

Finlands självständighet öppnar nya möjligheter

Under autonomins tid då finnarna inte hade full politisk beslu-
tanderätt kunde de inte ta officiell ställning till den finska mi-
noritetens förhållanden i Norrbotten. Situationen förändrades 
i och med att Finland blev självständigt år 1917.

Prästerskapet i det nordligaste stiftet samlades hösten 1917 
till prästmöte i Uleåborg. Mötet godkände ett förslag som kyr-
koherden i Torneå, Kaarlo Airas, hade framfört. Enligt beslutet 
skulle en ambulerande finsk själasörjare sändas till industriom-
råden och handelscentra i norra Sverige och norra Norge. Det 
gällde alltså att betjäna de utvandrare som tillfälligt hade flyt-
tat från Finland till Sverige eller Norge, inte den ursprungliga 
finskspråkiga befolkningen i Norrbotten eller Finnmarken. Ini-
tiativtagaren nämnde bland annat Seskarön, Kiruna, Gällivare 
och Malmberget som orter för finnarna i Norrbotten. Samma 
förslag framfördes i en annan form vid 1918 års kyrkomöte, 
som antog en petition till regeringen om organiseringen av den 
religiösa och kulturella vården av finska medborgare i norra 
Skandinavien, i Ryssland och på andra platser utanför landets 
gränser. Riksdagen godkände följande år ett anslag för detta 
ändamål. Därefter ingick ett årligt anslag i statsbudgeten för 
själavård bland finnar som bodde utanför landets gränser.

Inofficiellt skulle man kunna tala om kyrkans arbete bland 
utlandsfinnar eller – lite längre fram i tiden – om kyrkans di-
asporaarbete. Organiserandet av själavården bland den finsk-

13 Handlingar rörande prästmötet i Luleå 30 juni–2 juli 1908 (Luleå, 1908), 
protokoll, 22–23; Mustakallio, ”Valtakunnankieli vai uskon äidinkieli?”, 201–
202.
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språkiga befolkningen i norra Sverige förutsatte ändå att Finland 
träffade en överenskommelse med de svenska myndigheterna. 
Detta ärende kom att möta betydande svårigheter i början av 
1920-talet.14 

Politisk spänning mellan Sverige och Finland 

Under åren närmast efter Finlands självständighetsförklaring 1917 
blev de statliga relationerna till den andra sidan av Bottenviken 
spända. Detta kunde iakttas i två områden som var strategiskt vik-
tiga: den finskspråkiga delen av Norrbotten och det svensksprå-
kiga Åland. Det krav som vissa kretsar i Finland hade framfört om 
att det finskspråkiga Norrbotten vid kommande fredskonferens 
skulle avstås till Finland väckte misstänksamhet i Sverige. 

För att bearbeta opinionen bland norrbottensfinnarna sände 
man informatörer från Finland till området. Därvid strävade man 
efter att utnyttja den laestadianska väckelserörelsens verksamhet 
som överskred riksgränsen och grundade sig på idén om finskan 
som ett slags heligt språk. Den laestadianska aktiviteten ledde 
också till några offentliga konflikter. När två laestadianska lek-
mannapredikanter år 1920 höll sammankomster (seurat) väster 
om Torne älv, blev de arresterade och återförda till finska sidan av 
de svenska myndigheterna.15

Den finska aktivitet som hade uppstått i den norrbottensfinska 
frågan gav i Sverige anledning att utreda det ”fosterländska sinne-
laget” hos den finskspråkiga befolkningen. På initiativ av Utrikes-
departementet fick biskop Bergqvists ”högra hand”, konsistorie-
notarie Albert Carlgren, i uppdrag att med hjälp av lokala präster 
utföra en ”undersökning” av den politiska tillförlitligheten hos 
den finskspråkiga befolkningen. Pålitligheten skulle framför allt 
mätas genom uppfattningarna i språkfrågan. Det var alltså kyr-
kan som började genomföra en hemlig övervakningsverksamhet i 
norra Sverige. Detta ledde till att norrbottensfinnarna uppträdde 
mycket försiktigt i allt som hade att göra med det finska språkets 
ställning liksom kontakterna över Torne älv.16

14 Mustakallio, ”Valtakunnankieli vai uskon äidinkieli?”, 202–203.
15 Mustakallio, ”Valtakunnankieli vai uskon äidinkieli?”, 203–204.
16 Toivo Nygård, Suur-Suomi vai lähiheimolaisten auttaminen (Helsinki: 
Otava, 1978), 80–81, 283–285; Jouko Talonen, Pohjois-Suomen lestadiolai-
suuden poliittis-yhteiskunnallinen profiili 1905–1929 (Helsinki: Suomen Kirk-
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I realiteten var frågan om Ålands kommande ställning från 
de officiella svensk-finska relationernas synpunkt mycket vik-
tigare än den norrbottensfinska frågan under åren 1918–1921. 
Inom inofficiell påtryckningsverksamhet och medborgerlig 
debatt kopplades Åland och Norrbotten ändå ofta samman, 
som olika sidor av samma mynt. Detta gällde också de kyrk-
liga relationerna. Det var från finsk synpunkt ett naturligt mål 
att förhindra ålänningarnas separatistiska försök att ansluta 
sig till Sverige. Detta förutsatte en övervakning av till exempel 
tjänstemännens politiska lojalitet.17

De finsk-svenska politiska tvistemålen ledde på ett avgö-
rande sätt till att de finländska biskoparna inte ville delta i 
det första nordiska biskopsmötet, som hölls under ledning av 
ärkebiskop Nathan Söderblom på sommaren 1920 i Uppsala. 
Söderblom nedlade mycken möda på att få sina finska ämbets-
bröder att komma till mötet, som skulle betona den nordiska 
kyrkofamiljens ställning i utvidgade ekumeniska samman-
hang. Den finske ärkebiskopen Gustaf Johansson vägrade dock 
att resa till Uppsala. Detta motiverade han med den svenska 
Ålandspolitiken som gällde hans eget stift. Uleåborgsbiskopen 
Koskimies hänvisade för sin del till hur Svenska kyrkan hade 
agerat i förhållande till norrbottensfinnarna.18

Ålandsfrågan fick sin lösning till Finlands fördel i juni 1921. 
Därefter var det utrikespolitiska motivet i den norrbottensfin-
ska frågan inte längre så framträdande på finsk sida som tidi-
gare. Den norrbottensfinska frågan återfördes till sina ideolo-
giska eller fennomanska utgångspunkter.

kohistoriallinen Seura, 1988), 314, 346; Tarkiainen, Finnarnas historia i Sve-
rige 2, 307–308; Mustakallio, ”Valtakunnankieli vai uskon äidinkieli?”, 204.
17 Jorma Kalela, Grannar på skilda vägar: Det finländsk-svenska samarbetet i 
den finländska och svenska utrikespolitiken 1921–1923 (Borgå: Söderström & 
C:o Förlags AB, 1971), 174–175; Aila Lauha, Suomen kirkon ulkomaansuhteet 
ja ekumeeninen osallistuminen 1917–1922 (Helsinki: Suomen Kirkkohistorial-
linen Seura, 1990), 149–152, 207–210, 253–256;  Mustakallio, ”Valtakunnan-
kieli vai uskon äidinkieli?”, 204.
18 Jarl Jergmar, ”De nordiska biskopsmötena” i Nordisk lutherdom över grän-
serna, red. Lars Österlin (Lund: Nordiskt institut för kyrkohistorisk forskning, 
1972), 108–110; Lauha, Suomen kirkon ulkomaansuhteet ja ekumeeninen 
osallistuminen 1917–1922, 256–261; Mustakallio, ”Valtakunnankieli vai us-
kon äidinkieli?”, 204–205.
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Finsk själasörjare till Norrbotten

Den diplomatiska lösningen av Ålandsfrågan gjorde det möjligt 
att ta fram den gamla planen att sända en finsk själasörjare till 
norra Sverige. Den ledande tjänstemannen på det finländska 
undervisningsministeriet, kanslichef Yrjö Loimaranta, berät-
tade i en intervju i juni 1921 att man redan hade funnit en 
lämplig person för uppdraget. Eftersom Finland inte ville ge 
minsta anledning till misstankar, hade man tills vidare avhållit 
sig från att förverkliga den ursprungliga planen.

Den person som kanslichefen för undervisningsministeriet 
hänvisade till var kyrkoherden i Kuivaniemi, O. H. Jussila 
(1888–1955), en av de ledande gammallaestadianska prästerna 
i Finland. Den finska mellankyrkliga kommittén, som under-
höll kontakter med ärkebiskop Söderblom, hade i maj 1921 
sänt Jussila på en mötes- och rapporteringsresa till Norrbotten. 
Han hade fått rådet att undvika ”allt som var retande i poli-
tiskt hänseende”.19

Innan frågan hade fått sin slutgiltiga lösning, blandade sig 
den finske konsuln i Haparanda, Lauri Merikallio, i ärendet. I 
mars 1922 vände han sig i ett brev till utrikesministeriet. Kon-
suln stödde förslaget att undervisningsministeriet skulle sända 
en lämplig person till finnarna i norra Sverige för att utföra 
prästerlig tjänst och bekanta sig med deras förhållanden. Sam-
tidigt borde prästen i fråga utreda hur stamförvanterna i Norr-
botten ställde sig till de språkliga och nationella förhållandena. 
Slutligen gav konsuln ett konkret råd. Han rekommenderade 
att själasörjaren skulle räkna sig till den ”äldre riktningen av 
den laestadianska trossekten, till vilken majoriteten av männis-
korna i finnbygden hör”.

Samtidigt, alltså i mars 1922, beslöt undervisningsministe-
riet att sända en laestadiansk präst från södra Finland till norra 
Sverige. Ingenting kom till offentlighetens kännedom om den 
verksamhet som bedrevs av den första själasörjare som på stat-
liga medel sändes till Sverige. Man hade ju ännu inte kommit 
överens om resan med det officiella Sverige. 

Den laestadianska reseprästen hette K. A. Lauri. Han var 

19 Mustakallio, ”Valtakunnankieli vai uskon äidinkieli?”, 208; Pekka Tapani-
nen, Oskari Heikki Jussila (1888 – 1955): Lestadiolaispappi, toimen ja näkyjen 
mies (Rovaniemi: Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys, 2007).
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kyrkoherde i Padasjoki, som ligger i närheten av Lahtis. Lauri 
skrev en rapport till undervisningsministeriet och berättade att 
han hade gjort sin resa i april och maj 1922. Han konstaterade 
att det fanns mer än 650 finska undersåtar som arbetade i finn-
bygden. I hela Norrbottens län var antalet nästan 2 000 finnar. 
Prästen höll sitt första andliga möte på ett finskt sågverk på 
Seskarön utanför Haparanda. Han arrangerade andliga möten 
också tillsammans med en laestadiansk lekmannapredikant. 
Reseprästen förmedlade uppgifter till undervisningsministeriet 
om finnarnas religiösa förhållanden inom olika församlingar. 
Han menade att finnarnas andliga vård – särskilt religionsun-
dervisningen bland ungdomen – var ”alldeles försummad”. 
Prästerskapet i Tornedalen önskade att Finland skulle sända 
präster för att betjäna de finska medborgarna i området. Själa-
sörjaren skulle åtnjuta lokalbefolkningens och det lokala präs-
terskapets förtroende. 

Angående laestadianismens ställning berättade reseprästen 
vidare att några lekmannapredikanter från Finland vandrade 
omkring på den svenska sidan. Dessa brydde sig inte om grän-
ser mellan riken eller nationaliteter. En svensk person hade 
yttrat sig på följande sätt: ”Jag talar svenska men jag tror på 
finska och lär mig finska språket på det sättet.” Reserapporten 
förmedlade detaljerad information till undervisningsministeriet 
om förhållandena hos den finskspråkiga befolkningen i Norr-
botten.20

Kyrkoherde Jussila, som också hade valts till riksdagsman i 
det nationella samlingspartiets grupp, kom i april 1923 till bi-
skop Koskimies i Uleåborg för att överlägga om sin kommande 
predikoresa till Norrbotten. I detta läge var den diplomatiska 
lösningen av Ålandsfrågan fortfarande inte i hamn. Snart kunde 
Svenska Dagbladets Helsingforskorrespondent berätta att un-
dervisningsministeriet skulle sända Jussila till Norrbotten för 
ett par sommarmånader. I samma nyhetsartikel hälsade biskop 
Bergqvist en finsk själasörjare välkommen, men bara om denne 
kunde avhålla sig från den ”nationalistiska propagandan”. På 
samma gång undrade biskopen om norrbottensfinnarna verk-
ligen behövde en särskild själasörjare då de kunde höra finsk-

20 Tarkiainen, Finnarnas historia i Sverige 2, 308; Mustakallio, ”Valtakunnan-
kieli vai uskon äidinkieli?”, 208–209.
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språkiga predikningar två eller tre gånger i månaden.21 
Frågan om den finske reseprästen i Norrbotten kopplades 

samman med en annan fråga, nämligen planen att i Torneda-
len grunda den första laestadianska kristliga folkhögskolan i 
Finland. Kyrkoherde Jussila var primus motor också för det 
här projektet. Tillsammans med en annan laestadiansk politi-
ker vände han sig till undervisningsminister Niilo Liakka som 
själv kom från Alatornio (Nedertorneå) i Tornedalen. Jussila 
kopplade explicit planerna på den kristliga folkhögskolan till 
den norrbottensfinska frågan. Initiativtagarna var säkra på att 
den laestadianska befolkningen väster om Torne älv skulle an-
sluta sig till det finska folkhögskoleprojektet. De menade att 
detta skulle vara det enda verksamma medlet för att bevara 
finskheten och den finska kulturen bland stamförvanterna i 
Norrbotten.22 

Den statliga överenskommelsen från år 1923

Tidningspolemiken i den finsk-svenska själasörjarfrågan fort-
satte i höga tongångar i maj 1923. Helsingforstidningarna be-
rättade att Luleåbiskopen hade betecknat den finska regering-
ens planer, trots provisoriskt samtycke, som ”helt onödiga”. 
Bergqvist ansåg att de pengar som den finska riksdagen hade 
anslagit skulle ha kommit till bättre användning i själavården 
på den östra sidan av Torne älv. Om en finsk präst kom till 
finnbygden skulle han vara tvungen att underkasta sig veder-
börlig kontroll. Huvudorganet för det nationella samlingspar-
tiet Uusi Suomi fick ett genmäle från själva Luleåbiskopen som 
behärskade finska. Önskan att organisera själavård för de fin-
ska medborgarna i Norrbotten var rimlig, ansåg Bergqvist, men 
han upprepade sitt krav om att en finsk präst måste avhålla 
sig från den ”nationalistiska propagandan”. Högerorganen 
stämplade för sin del biskopen som ”en framför allt politisk 
själasörjare”.23

21 Mustakallio, ”Valtakunnankieli vai uskon äidinkieli?”, 209–210.
22 Hannu Mustakallio, Herätysliikkeen, maakunnan ja rajaseudun opisto: 
Ylitornion kristillisen kansanopiston perustaminen ja alkuvaiheet 1920-luvun 
lopulle saakka (Ylitornio: Ylitornion kristillinen kansanopisto, 1994), 42–43; 
Mustakallio, ”Valtakunnankieli vai uskon äidinkieli?”, 210.
23 Mustakallio, ”Valtakunnankieli vai uskon äidinkieli?”, 210.
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Den slutliga lösningen i ärendet med den finske resepräs-
ten i Norrbotten nåddes genom en överenskommelse mellan 
Finland och Sverige i november 1923. Undervisningministeriet 
kunde då meddela domkapitlet i Uleåborg att det med hjälp 
av den svenske ärkebiskopen hade lyckats träffa ett avtal om 
att sända en finsk präst som själavårdare till den svenska de-
len av Tornedalen. Ministeriet betonade att själavårdsarbetet 
skulle inriktas på den religiösa vården – såsom gudstjänster, 
söndagsskolor och konfirmandundervisning – av de finska un-
dersåtarna i området. Ministeriet definierade också de politiska 
förutsättningarna för själasörjarens verksamhet. Han fick ”på 
inget sätt blanda sig i politiska eller sociala frågor”. Hans enda 
uppdrag var att verka som andlig uppfostrare och själasörjare 
bland de finska medborgarna.

Reseprästen fick alltså på inget sätt beröra de politiska eller 
kulturella dimensionerna av den norrbottensfinska frågan. Un-
der detta villkor lyckades man på den officiella statliga nivån 
lösa den gamla konflikten mellan Finland och Sverige på ett 
tillfredsställande sätt. Finnarna lät förstå att ärkebiskop Söder-
blom hade spelat en avgörande roll vid förhandlingarna. Men 
också biskop Bergqvists krav om att reseprästen skulle avhålla 
sig från finsknationalistisk propaganda ingick i avtalet.24

Samtidigt som den finsk-svenska frågan om reseprästen för 
norrbottensfinnarna fick sin lösning, kom också den laestadi-
anska folkhögskoleplanen till ett avgörande. Den första krist-
liga folkhögskolan inom den gammallaestadianska väckelserö-
relsen började sin verksamhet i november 1923 i Ylitornio mitt 
emot Övertorneå. Denna folkhögskola utgjorde också en stöd-
jepunkt för den finska kulturen i de västliga gränstrakterna. 
Den utgjorde ett alternativ till den svenska Matarengi folkhög-
skola som låg på motsatta sidan av Torne älv, på endast en mils 
avstånd. Matarengi folkhögskola hade grundats år 1899 som 
en del av den svenska gränsbygdspolitiken.25

24 Mustakallio, ”Valtakunnankieli vai uskon äidinkieli?”, 210–211.
25 Mustakallio, ”Herätysliikkeen, maakunnan ja rajaseudun opisto”, 32–39, 51.
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Två slags nationalistiskt tänkande

Då den svensk-finska överenskommelsen kom till stånd år 
1923, talade en klar majoritet i Tornedalen finska, i hela Norr-
botten nästan 20 procent. Finskan hade ändå förlorat sin tidi-
gare starka ställning i skola och församling, fastän finsksprå-
kiga gudstjänster alltjämt hölls. Luleå domkapitel hade under 
biskop O. Bergqvists ledning drivit den kyrkliga försvensk-
ningspolitiken till fulländning. Som svensknationell politiker 
var Bergqvist rädd för den finskspråkiga befolkningens möjliga 
”separatism” också inom kyrkan.

Uleåborgsbiskopen J. R. Koskimies betraktade den finsk-
språkiga befolkningens situation i norra Sverige på ett annor-
lunda sätt, ur snäv finsknationell synvikel. För honom och vida 
kretsar i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland var det i Torne-
dalen fråga om stamförvanter som inte hade rätt till kyrkliga 
tjänster på sitt modersmål. Under de följande åren skulle det 
här tänkesättet få ökat stöd i kyrka och samhälle med den så 
kallade äktfinskhetens uppsving där målet var uppkomsten av 
ett ”Storfinland”. 

Den svensk-finska överenskommelsen gällde den ”rent” re-
ligiösa vården av norrbottensfinnarna och kom att skapa nya 
uppgifter åt finska präster – i början bara laestadianer – som 
domkapitlet i Uleåborg då och då sände till Norrbotten. De 
skulle alltså avhålla sig från all nationalistisk propaganda och 
”separatistisk” politik.

Mitt i den starka politiska spänningen betonades den laes-
tadianska väckelserörelsens förenande roll på båda sidorna av 
Torne älv. Med sina sedvanliga möten erbjöd laestadianismen 
en fristad för finskt språk och lekmannaaktivitet.
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”Presten har det i bokhylla, mens vi 
har det i hjertet”
Hjertespråket – om minoritetsspråkenes 
posisjon i læstadianismen
Et norsk perspektiv

Rolf Inge Larsen

Sitatet i overskriften er et munnhell som troende læstadianere 
i Nord-Troms brukte og som gjenspeiler synet på tilegnelsen 
av ”Guds ord”.1 I den lutherske kirke har det vært viktig at 
prekenen skulle forkynnes på morsmålet, jamfør det såkalte 
morsmålsdogmet (se under). Denne artikkelen drøfter bruken 
av minoritetsspråkene kvensk og samisk i læstadianske forsam-
linger i Norge, og da særlig i fornorskningstiden.2 Drøftingen 
balanseres mellom begrepet lingua sacra som ofte er brukt i 
forskningslitteraturen, og begrunnelsen som læstadianerne selv 
brukte for språkvalget, nemlig at det var hjertespråket, lingua 
cordis, og da underforstått som morsmålet. Hovedfokus er ret-
tet mot det finske språket som synes å ha hatt størst utbredelse 
i læstadianske bedehus, men drøftingen vil også omfatte samisk 
språk. Det finske språket som ble brukt av kvenene i Norge 
omtales i dag ofte som kvensk språk. I denne artikkelen benev-
nes språket gjennomgående som finsk, som dermed inkluderer 
kvensk på norsk side og meänkieli på svensk side. Geografisk 
sett fokuseres det hovedsakelig på de assimilasjonspolitiske 
pressområdene i Nord-Troms og Vest-Finnmark. Tidsmessig 
har artikkelen sitt tyngdepunkt i fornorskningstiden 1850–

1 Sitatet er gjengitt som et læstadiansk munnhell i Ivar Bjørklund, Fjordfolket i Kvæ-
nangen: Fra samisk samfunn til norsk utkant 1550–1980 (Tromsø: Universitetsfor-
laget, 1985), 316.
2 Takk til Forskningsseminaret på Institutt for historie og religionsvitenskap og Einar 
Størkersen ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk for nyttige kommentarer i 
arbeidet med denne artikkelen.
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1940 hvor det læstadianske forsamlingsspråket ble svært synlig 
for myndighetene på grunn av den offisielle fornorskningspo-
litikken. 

Minoritetsspråkenes funksjon i praksis blant læstadianerne 
vil i denne artikkelen drøftes mot det religionsviteren Roald E. 
Kristiansen omtaler som ”hjertets teologi”. Kristiansen viser til 
at hjertet ifølge Lars Levi Læstadius var et regjerende prinsipp 
i menneskenes liv, noe som åpnet for kritikk av samtidens filo-
sofi og rasjonalisme, og dermed også de nye teologiske strøm-
ninger i de lutherske kirkesamfunnene i Norden.3 Læstadius 
skriver i sitt religionsfilosofiske verk Dårhushjonet: En blick i 
nådens ordning:4

Wår tids civilisation, är en förståndets missbildning på hjertats 
bekostnad […]. För den lefvande christendomen som hörer hjer-
tat till, äro förståndets alltfor stora ansträngningar skadliga. En 
skarptänkare blir till slut så styf, som en jernstör, och hans hjerta 
blir, genom den öfverdrifna speculationen, en iskällare.5

Læstadius knyttet altså den levende kristendom til hjertet. En 
annen faktor som læstadianismeforskeren Dagmar Sivertsen 
viser til, er den rådende oppfatningen at ”det skrevne ord” bare 
var døde bokstaver, og at det først ble levende for tilhøreren 
når det ble forkynt.6 Sivertsen refererer til en preken hvor Læ-
stadius hevder at det er kun gjennom den muntlige forkynnel-
sen at ”Kristus [får] makt over menneskenes hjerter, og ikke 
blott over legemene gjennom tom og død bokstavtro”.7

Læstadianismen i Norge

Læstadianisme er en fellesbetegnelse for kristne grupperinger 
som knytter sitt opphav til vekkelsene rundt den svenske pre-
sten Lars Levi Læstadius (1800–1861). Vekkelsen og dens re-

3 Roald E. Kristiansen, ”Religious Philosophy for Fools: On the Philosophical 
Basis for L. L. Læstadius’ Theology”, i The Legitimacy and Autonomy of Reli-
gion (Symposium: 2001), red. Ketil Bonaunet & Roald E. Kristiansen (Tromsø:  
Department of Philosophy, Department of Religion, 2004), 72.
4 Læstadius fant ingen utgiver til verket, og størsteparten av manuskriptet ble først 
utgitt 1949.
5 Lars Levi Læstadius Dårhushjonet: En blick i nådens ordning (Skellefteå: 
Artos bokförlag, [1997]), 48 i del 1 av boken.
6 Dagmar Sivertsen, Læstadianismen i Norge (Oslo: Forlaget Land og Kirke, 1955), 441.
7 Sivertsen, Læstadianismen i Norge, 442.
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sultat er en av de betydeligste religiøse og kulturelle impulser 
på Nordkalotten de siste 170 årene.8 Læstadianismen hadde og 
har stort innpass blant minoritetene i de nordlige områdene av 
Norge, som i fornorskningstiden hovedsakelig var kvener og 
samer. Kvenene er etterkommere av innvandrere fra finskspråk-
lige områder i Tornedalen (i dagens Nord-Sverige og Finland) 
og er i dag regnet som en nasjonal minoritet i Norge, mens den 
samiske befolkningen er anerkjent som urfolk. I motsetning til 
læstadianerne i Finland, har læstadianerne i Norge ikke hatt 
en organisasjonsstruktur med formelt medlemskap, men de har 
knyttet sin tilhørighet til bedehus og utvalgte predikanter. Det 
må presiseres at læstadianismen først og fremst er en form for 
kristen tro, men som i alle sosiale grupper kan man se at andre 
faktorer har en viss betydning, som for eksempel etnisitet og 
geografi. I så måte har læstadianismen i Norge vært oppfattet 
som en samisk og kvensk kristendomsform, og i den senere tid 
også som et særskilt nordnorsk fenomen. I Norge har læstadia-
nismen vært preget av mange og dype splittelser, hovedsakelig 
knyttet til teologiske spørsmål, der tilhengerne har fulgt sine 
predikanter i lærespørsmål. I tillegg til de ulike internasjonale 
retninger, finnes det også en særegen norsk gruppering, kjent 
som Lyngen-læstadianismen.

Den store deltakelsen av kvener og samer blant læstadian-
erne i Norge førte til at minoritetsspråkene finsk og samisk ble 
sentrale språk i de læstadianske forsamlinger. Det norske språ-
ket ble dermed ofte andre- eller tredjespråket på de læstadian-
ske møtene. Denne praksisen oppstod samtidig som fornorsk-
ningspolitikken i de læstadianske kjerneområdene var særdeles 
streng, og hvor et av hovedmålene var språklig fornorskning 
også av statskirkens virksomhet, det være seg gudstjenesteliv, 
sjelesorg eller konfirmantundervisning. De norske læstadian-
erne har hele tiden vært medlemmer av Den norske kirke, og 
følgelig under dens jurisdiksjon. 

8 Nordkalotten er betegnelsen på de fylker og län i Norge, Sverige og Finland som 
helt eller delvis ligger nord for polarsirkelen. Dette er Nordland, Troms og Finnmark 
i Norge, Norrbottens län i Sverige og Lapplands län i Finland (til 2009; nå Lapplands 
landskap).
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Læstadianisme og språk i Sverige og Finland

Også i Sverige og Finland har læstadianerne hatt finsk språk 
som et lingua sacra. Historikeren Lars Elenius skriver: 

Otvivelaktigt har det finska språket spelat en viktig roll i den laes-
tadianska väckelsen. Finskan var laestadianernas ’lingua sacra’, 
det språk som än i dag används parallellt med svenskan vid laesta-
dianernas sammankomster i Tornedalen.9

Kirkehistorikeren Sölve Anderzén skriver om forholdene i Tor-
nedalen at de som snakket det nordsamiske språket ikke for-
stod den sydsamiske språknormen som ble brukt i gudstjenes-
ten. Dette resulterte i at man bad om at gudstjenestene, så fremt 
de ikke kunne forrettes på nordsamisk, måtte forrettes på finsk 
i stedet siden det var et språk som alle forstod. Den svenske 
kirken etterkom dette ønsket og dermed ble det finske språket 
et fellesspråk for kirkegjengerne i Tornedalen i gudstjeneste og 
konfirmantundervisning.10 Anderzén skriver videre: 

Undervisningsspråket var finska och undervisningens målsättnin-
gen [sic.] innebar att finska språket också blev hjärtats språk. Att 
nå fram till de hjärtats djupaste erfarenheter som Laestadius såg 
som målet med undervisningen innebar att det religiösa livet och 
de religiösa erfarenheterna – tros- och livstydning – var/blev fin-
skspråkiga. Ett lingua sacra i funktion.11 

I Finland ble det finske språket brukt i læstadianske forsam-
linger. I tillegg tolket og oversatte man til samisk ved behov. 
Likevel er det kjent at forsamlingsspråket var svensk i mange 
læstadianske forsamlinger i Østerbotten. Erik Wentin skriver 
i boken Laestadianismen i svenska Österbotten at finsk språk 
kun ble brukt dersom predikanten var finsk og trengte tolk i 
de svenskspråklige bosettingene i Østerbotten.12 Dette viser et 

9 Lars Elenius, Både finsk och svensk: Modernisering, nationalism och språkföränd-
ring i Tornedalen 1850–1939 (Umeå: Kulturgräns norr, 2001), 85.
10 Sölve Anderzén, ”Finska språket – Torne lappmarks lingua sacra: Ordets makt, 
språk och undervisning vid 1800-talets mitt”, i Ordens makt och maktens ord, red. 
Olli Kangas och Helena Kangasharju (Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Fin-
land, 2007), 123–125. 
11 Anderzén, ”Finska språket – Torne lappmarks lingua sacra”, 146.
12 Erik Wentin, Laestadianismen i Svenska Österbotten (Lappeenranta: Etelä-Sai-
maan Kustannus, 1986), 111. Se også Markus Ventin, Tvåspråkigheten inom laesta-
danismen i svenska Österbotten 1869–1968 (Åbo: Kyrkohistoriska arkivet vid Åbo 
Akademi, 1978).
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trekk som kan gjenkjennes innenfor lutherdommen, nemlig ut-
sagnet ”Guds ord på morsmålet”, også omtalt som morsmåls-
dogmet. Morsmålsdogmet er ikke direkte hentet fra et av Luth-
ers egne skrifter, men har gjennom den lutherske tradisjonen 
blitt knyttet til Luthers lære om Sola scriptura eller ’skriften 
alene’ som rettesnor for den kristne lære, og videre til tanken 
om det allmenne prestedømmet.13 Kristendommen er derfor 
ofte i protestantiske områder omtalt som ”skriftens religion”. 
Tanken om et allment prestedømme medfører at alle døpte har 
lik rett og autoritet til å tolke Bibelen. Dette forutsetter altså 
at Guds ord må være tilgjengelig på et forståelig språk, og da 
er morsmålet det beste. Dette gjaldt også for svensktalende i 
Finland.

Lingua sacra

Begrepet lingua sacra ble i utgangspunktet brukt om kristen-
dommens ’tre hellige språk’, tres linguae sacrae, hebraisk, gresk 
og latin, men er etter hvert brukt om de fleste religioners ho-
vedspråk.

Første gang uttrykket ble brukt skriftlig om finsk språk 
blant læstadianere i Norge ser ut til å være historikeren Ei-
nar Niemis hovedoppgave fra 1972.14 Niemi henviser til den 
svenske lingvisten Björn Collinder som hadde brukt begrepet i 
en bok fra 1941.15 Nå er det ikke sikkert at Collinder var den 
første vitenskapsmann som brukte uttrykket lingua sacra om 
finsk språk hos læstadianerne, men han var både språkviter og 
lappolog og kjente godt til de nordlige folkeslagene og læsta-
dianismen. Niemis bruk av lingua sacra om finsk språk i læsta-
dianismen i Norge er muligens den første av samfunnsvitere/
historikere/lingvister i de siste par generasjoner. Det har ikke 
vært å finne hos Dagmar Sivertsen som på 1950-tallet skrev 

13 For presentasjon av Luthers ulike ”sola-utsagn” og morsmålsdogmet, se Rolf 
Inge Larsen Religion og fiendebilder: Læstadianismen, statskirken og kvenene 1870–
1940 (Tromsø: Ph.D-avhandling i historie, 2012), 36–39.
14 Hovedoppgaven ble publisert som bok i 1977, se Einar Niemi, Oppbrudd 
og tilpassing: Den finske flyttingen til Vadsø 1845–1885 (Vadsø: Vadsø kom-
mune 1977), 154.
15 Björn Collinder, Introduktion til språkvetenskapen (Stockholm: Hugo Gebers 
Förlag 1941), 72.
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en innflytelsesrik avhandling om læstadianismen i Norge.16 De 
siste 30 årene har derimot begrepet blitt hyppig brukt av nor-
ske forskere.

Når det gjelder bruken av det samiske språket blant læsta-
dianerne i Norge, omtales denne i P. C. Astrups beskrivelse 
av Lyngen-læstadianismen i tidsskriftet Norvegia Sacra fra 
1920-tallet.17 Her viser Astrup, som hadde vært sogneprest i 
Lyngen, til det samiske språkets viktige rolle blant læstadian-
erne i fremsigelsen av ’hellige ord’. Særlig var det den læstadi-
anske oppfatningen om at Bibelen måtte leses høyt og ordrett 
for at bibelordet skulle ha noen virkning, som Astrup mente 
var forbundet med samisk magi. Dette medførte ifølge Astrup 
at predikantene overtok rollen som formidlere ”av ordets ma-
giske makt” som fortidens samiske medisinmenn hadde hatt.18 
Astrup knytter praksisen til gammel hedensk og samisk religi-
onsutøvelse, der samisk ble regnet som et slags magisk språk. 
Hans begrunnelse var at samene var primitive naturfolk, et 
synspunkt som gjenspeiler det utbredte sosialdarwinistiske 
synet i samtiden. Domprost Anton Jervell Bøckman delte As-
prups syn om at det talte ordet hadde magisk makt for læsta-
dianerne. Bøckman hevdet at gjennom lange prekener ble til-
hørerne utelukket fra omverdenen og befant seg under ”ordets 
beskyttelse”.19 Slik domprosten så det, var det ikke viktig for 
læstadianerne om tilhørerne fikk med seg hva som ble sagt så 
lenge ordet ble talt. Det talte ordet hadde i seg selv en magisk 
kraft.

Norsk syn på minoriteter

Norske myndigheter så i fornorskningstiden med stor skepsis 
på bruken av det finske og det samiske språket. Skepsisen var 
knyttet til frykt for en potensiell finsk okkupasjon av Nord-
Troms og Finnmark, noe som i nyere norsk historieforskning 
har blitt omtalt som ”den finske fare” (se under). Språkspørs-
målet fikk dermed en sikkerhetspolitisk undertone som kombi-

16 Dagmar Sivertsen, Læstadianismen i Norge (Oslo: Forlaget Land og Kirke, 1955).
17 P. C. Astrup, ”Bidrag til Finnmarkens kirkehistorie: V. Læstadianismens 
særpreg”, Norvegia Sacra (1928): 155–163.
18 Astrup, ”Bidrag til Finnmarkens kirkehistorie”, 160–161.
19 Sivertsen, Læstadianismen i Norge, 454.
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nert med en assimilatorisk minoritetspolitikk gav seg utslag i 
en offensiv norsk kirkepolitikk i nord. Blant annet ble det opp-
rettet en egen kirkelig ”etterretningstjeneste” med et særskilt 
fokus på læstadianerne som krysset grensene mellom Norge, 
Sverige og Finland.20 Læstadianerne selv hevdet at bruken av 
minoritetsspråk var knyttet til hjerteforholdet i gudsdyrkelsen 
(jamfør Læstadius-sitatet i innledningen). Og for dem var det 
morsmålet som var hjertespråket. 

Den statlige norske minoritetspolitikken kan deles inn i fire 
perioder.21 Den første perioden (ca. 1700–1850) var preget av 
statsbygging, integrasjon og etnisk eksotisme i synet på kvener 
og samer. Dette medførte en relativt mild politikk overfor mino-
ritetene. Blant annet hilste myndighetene den kvenske innvand-
ringen i nord velkommen som kjærkommen arbeidskraft, mens 
samene ble sett på som opprinnelige eksotiske innslag, som de 
edle ville (the noble savages). Den andre perioden (1850–1940) 
var preget av nasjonsbygging og synet at minoritetene ble an-
sett for å være fremmede som måtte assimileres inn i norsk 
språk og kultur. Dette endret myndighetenes syn på både kve-
ner og samer, med et visst unntak for presteskapet der det gjen-
nom hele perioden var en viss motstand mot assimilasjonspo-
litikken. Tredje periode (1945–1970) var preget av fremvek-
sten av velferdsstaten, gryende pluralisme i synet på samene, 
og modernisering av samfunnsvitenskapen. Fra 1950-tallet ble 
samespørsmålet aktualisert. Dette åpnet for forskningsinnsats 
med samisk vinkling, mens kvenforskningen fortsatt var fravæ-
rende. Den fjerde og siste periode (1970–1990) var preget av 
multikulturell tenkning og en voksende pluralisme. I denne 
perioden var det en voksende samisk kulturell og politisk mo-
bilisering som blant annet kom til syne i kampen om Altavass-
draget og som kulminerte i opprettelsen av et sameting i Norge. 
Det er den andre perioden som er fokus her. 

20 Håvard Dahl Bratrein, ”Forkynning eller utenrikspolitikk? Statskirka og 
den finske fare”, Ottar 127–128 (1981): 54–72, se også Larsen, Religion og 
fiendebilder, 227–235.
21 Inndelingen er hentet fra Einar Niemi, ”History of Minorities: The Sami 
and the Kvens”, i Making a Historical Culture: Historiography in Norway, 
red. William H. Hubbard, Jan Eivind Myhre, Trond Nordby og Sølvi Sog-
ner, 326–345 (Oslo-Copenhagen-Stockholm-Boston: Scandinavian University 
Press, 1995), se også Larsen, Religion og fiendebilder, 19–22.
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Om perioden 1850–1940 skriver Einar Niemi mer spesifikt at 
bildet av kvenene endret seg fra at de ble ansett som velkom-
men arbeidskraft til å bli en del av det nasjonale fiendebildet 
som er blitt kalt ”den finske fare”, dels også av fiendebildet 
representert av ”den russiske fare”. 22 Fra midten av 1800-tallet 
hadde nemlig norske myndigheter oppmerksomheten rettet mot 
den kvenske befolkningen i det nordlige Norge. Fiendebildene 
var tuftet på at kvenene, som var innflytterne fra det russiske 
storfyrstedømmet Finland, skulle fungere som femtekolonne i 
tilfelle åpen konflikt med Finland eller Russland. Situasjonen 
ble ikke mindre spent av at fennomanien, en egen finsk nasjo-
nalisme, begynte å gjøre seg gjeldende fra 1860-tallet. Kvenene 
ble dermed offer for et dobbelt fiendebilde, bildet av ”den fin-
ske fare” og bildet av ”den russiske fare”. Dette fiendebildet 
endret seg når Finland ble selvstendig i 1917, men det førte 
snarere til en enda sterkere skepsis fra norske myndigheters 
side og da særlig på grunn av oppblomstringen av den finske 
nasjonalismen i etterkant av selvstendigheten. Nasjonalismen, 
også omtalt som kulturnasjonalisme, var også en viktig impuls 
på norsk side av grensen. Målet for kulturnasjonalismen var en 
enhetlig kultur hvor det blant annet ble satt likhetstegn mellom 
språk og nasjonal tilhørighet. Dermed havnet grenseområdene 
og de som bodde der i et skjæringspunkt mellom to lands kul-
turnasjonalisme.

I tiden før annen verdenskrig var synet på samene i det of-
fentlige ordskiftet blant annet knyttet til sosialdarwinisme og 
Kautokeino-oppstanden. Samene gikk i løpet av 1800-tallet fra 
å være ”de edle ville” til å bli ”primitive naturfolk”. Omtalen 
av samene som primitive har sitt internasjonale tilsvar i at so-
sialdarwinisme, raseideer og nasjonalisme ble knyttet sammen 
i politiske og kulturelle tankebygninger som nazisme og fas-
cisme. Selv om nazismen og fascismen ikke fikk stort nedslag 
blant nordmenn så var likevel det sosialdarwinistiske tanke-
gods gjeldende i Norge. Videre var det norske synet på den 
samiske befolkningen sterkt preget av Kautokeino-oppstanden. 
Den 8. november 1852 ble lensmannen og handelsmannen i 
Kautokeino drept av opprørere. Handelsgården ble påtent og 
brant ned. Sognepresten og hans familie ble også angrepet. 

22 Se Larsen, Religion og fiendebilder, 19–22 for drøfting av fiendebildene.
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Opprøret ble slått ned av innbyggerne i nabobygden Avžži, og 
opprørerne ble arrestert. To av opprørerne ble drept i forbin-
delse med arrestasjonen.  I rettsoppgjøret ble fem opprørere 
dømt til døden, men bare to av dommene ble fullbyrdet. I et-
terkant er det lagt mye vekt på at opprørerne var samiske og i 
noen tilfeller kvenske, og oppstanden har blitt knyttet til den 
læstadianske vekkelsen. Men det har i mindre grad vært lagt 
vekt på at de som slo ned opprøret også var samer og læsta-
dianere.23 I stortingsforhandlingene vedrørende innføringen av 
fornorskningspolitikken ble oppstanden brukt som et skrek-
keksempel på hva som kunne hende om en ”fiendtlig Nationa-
litet” innenfor landets grenser ikke ble fornorsket.24

I motsetning til det som hadde vært praktisk politikk tidli-
gere, valgte norske myndigheter på midten av 1800-tallet as-
similasjonspolitikk fremfor liberal integrasjon av minoritetene. 
Dette medførte at kvenene og samene i Nord-Norge måtte 
tilegne seg norsk språk og kultur på bekostning av morsmål 
og egne etniske kulturuttrykk. Noe som også skulle gjelde på 
de læstadianske bedehusene, og da overvåket av geistligheten 
som var læstadianernes åndelige veiledere så lenge de stod som 
medlemmer i statskirken.

Minoritetsspråkene i bruk

I avhandlingen Religion og fiendebilder: Læstadianismen, 
statskirken og kvenene 1870–1940 kommer det frem at 
kvenene og samene var svært tydelige i bruken av morsmå-
let i dagliglivet og på bedehuset.25 For etter selve trosutøvelsen 
var språkmarkøren et av de viktigste trekkene hos læstadian-
erne perioden hvor myndighetene hadde språklig og kulturell 
fornorskning som mål. I løpet av 1870- og 80-tallet ble det 

23 Senere på 1850-tallet var det store vekkelser blant befolkningen i Tromsø. I kjøl-
vannet av disse vekkelsene var det uro i gatene og drapstrusler mot biskop Knud 
Gislesen (1801–1860). I litteraturen er det ikke lagt noen etniske føringer på disse 
urolighetene, trolig fordi det i stor grad var nordmenn som var de ledende i vek-
kelsen. For sammenligning av den læstadianske vekkelsen og Tromsøvekkelsen, se 
Sivertsen, Læstadianismen i Norge, 73.
24 Knut Einar Eriksen og Einar Niemi, Den finske fare: Sikkerhetsproblemer 
og minoritetspolitikk i nord 1860–1940 (Oslo-Bergen-Tromsø: Universitets-
forlaget, 1981), 34–35.
25 Larsen, Religion og fiendebilder, 308.
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innenfor kirken gjort språkpolitiske formildende fremstøt for å 
forsøke å holde læstadianerne samlet i statskirken, blant annet 
ved gjennomføring av kvenskspråklige gudstjenester.26 Blant 
samene er det biskop Johannes N. Skaars opprettelse av Norsk 
Finnemission (Norsk Samemisjon) som oftest trekkes frem. Bi-
skopens møte med to samegutter som fortalte at morsmålet var 
deres hjertespråk inspirerte ham til å starte et samiskspråklig 
arbeid blant samene.27 En språkpolitisk forklaring er at oppret-
telsen av Finnemissionen blant annet var en opposisjon mot 
den norske assimilasjonspolitikken og en oppdemming mot 
læstadianismen.28

I forskningen er det drøftet om språkvalget på læstadian-
ske bedehus var en bevisst opposisjon mot norsk politikk. Det 
faktum at det på læstadianske bedehus ble preket på finsk og 
samisk, og bare ved behov oversatt til norsk, kan i så måte 
tolkes som et signal til tilhørerne. Signalet var ekstra sterkt i 
perioden da nasjonale myndigheter med stor styrke forsøkte å 
assimilere minoritetene til norsk språk og kultur. Prekenspråket 
kan derfor forstås som et språkpolitisk signal, hvor de læstadi-
anske forsamlingene ble et sosialt fristed for målgruppene for 
fornorskningspolitikken, samtidig som de allerede var et reli-
giøst fristed. 

Det kan altså tenkes at forsamlingene også samlet mennes-
ker av andre grunner enn bare trosfellesskapet, slik som språk-
fellesskap, kulturfellesskap eller rett og slett fordi det var en 
”happening”. Læstadianismeforskeren Kåre Svebak omtaler 
dette som ”religiøs etnisitet”, hvor han setter et skille mellom 
læstadiansk tro og læstadiansk praksis, mellom det religiøse 
og det sosioreligiøse felleskapet.29 Svebak skiller altså mellom 
læstadiansk praksis som et etnisk forbrødringsfellesskap og 

26 Larsen, Religion og fiendebilder, 133
27 Rolf Inge Larsen, ”Den nasjonale kirkens misjonsarbeid blant samene i Norge: 
Kulturell sivilisering eller evangelisk omvendelse?”, Norsk tidsskrift for misjonsvi-
tenskap (2014): 73–74.
28 Se blant annet Sivertsen, Læstadianismen i Norge, 125–126 og Eriksen og Niemi, 
Den finske fare, 64.
29 Kåre Svebak, ”Religiøs etnisitet – forbrødring og etnisk mangfold i lesta-
dianske tradisjoner”, i Folk og ressurser i nord: Foredrag fra Symposium om 
midt- og nordskandinavisk kultur ved universitetet i Trondheim, Norges lærer-
høgskole. 21–23 juni 1983, red. Jørn Sandnes, Arnfinn Kjelland og Ivar Østlie 
(Trondheim: Tapir, 1983), 260.
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den læstadianske troen som er universell. Troen hadde sin be-
grunnelse i religiøse dogmer, mens praksisen var et resultat av 
møtet mellom dogmene og menneskelig erfaring og livsbak-
grunn. Den viktigste inngruppeforklaringen var og er utvilsomt 
oppfatningen om behov for frelse. I en slik kontekst så læstadi-
anerne ikke seg selv som en sosial eller etnisk gruppe, men først 
og fremst som kristne. 

Antropologen Ivar Bjørklund karakteriserer læstadianis-
men som Nordkalottens første folkebevegelse med gjennomgri-
pende sosiale og politiske konsekvenser. Han hevder at kvener 
og samer, gjennom bruk av sine morsmål i forsamlingene og 
ved hjelp av den læstadianske lære, organiserte seg og etablerte 
en opposisjon mot myndighetenes politikk og snudde opp ned 
på forestillingene om norsk språk og kultur som overordnet. 
Læstadianerne var ”Guds barn”, og derfor var sjelslivet vik-
tigere for dem enn kunnskaper i norsk: ”dermed kunne deres 
språk og kultur leve videre i ei tid da fornorsking var fellesnev-
neren for all offentlig politikk i nord”.30

Det gikk et skille innad i læstadianismen som var tilnærmet 
likt det skillet som ble synlig i Den norske kirke på samme tid, 
nemlig skillet mellom institusjon og bekjennelse. De læstadian-
ske forsamlingene trakk ikke bare til seg ”personlig kristne”, 
men også mennesker som ble karakterisert som ”navnekristne” 
eller ”nådetyver”. Derfor må den læstadianske forsamlingen 
deles slik Luther delte kirken, nemlig som en kirkeinstitusjon 
(kulturkirke) og en bekjennelseskirke. I en læstadiansk forsam-
ling vil denne delingen innebære et skille mellom på den ene 
siden alle tilstedeværende i forsamlingen og på den andre si-
den de religiøst vakte. Dette skillet kommer tydelig til syne i 
læstadianerpredikanten Erik Johnsens siste nedskrevne tale.31 
Johnsen kom flere ganger tilbake til at det er et skille mellom 
de bekjennende kristne og alle de andre. De som var bekjen-
nende kristne tilhørte det Johnsen kalte bekjennelseskirken.32 
Johnsens eksempler på bekjennelseskristne bodde i Russland, 
Spania og Tyskland, og han signaliserte dermed at bekjennel-

30 Bjørklund, Fjordfolket i Kvænangen, 320, 407–408.
31 Larsen, Religion og fiendebilder, 250–251.
32 Oluf Mikkelsen Nyvold, Taler av Erik Johnsen m. fl.: 3. del nedtegnet og 
skrevet av Oluf Mikkelsen Nyvold, Birtavarre (Tromsø: Den Læstadianske 
Menighet, 1946). 
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seskirken ikke var bundet til kultur eller språk. Også i hans 
egen forsamling mente han at det gikk et skille mellom sanne 
bekjennere av troen og de som ikke var det: 

Guds ord foraktes og misbrukes – så at kun sekter i tusenvis er 
vokset frem og som bespotter Gud og fører utallige sjæle til for-
tapelsen, som bruker Guds ord som middel til å øve all utroskap og 
oppfyller alle steder sin løgn. Også i den Læstadianske menighet er 
det så at de hater, strider og fordømmer hverandre.33

Følgelig var ikke alle læstadianerne i Lyngen bekjennelses-
kristne. Fellesskapene var altså delt i en sosial bevegelse (kul-
turkirke/alle tilstedeværende) og i en religiøs bevegelse tuftet på 
bekjennelse (de vakte).34 Ivar Bjørklunds utsagn om læstadia-
nismen blir dermed korrekt dersom man ser på læstadianismen 
som en sosial bevegelse, og samtidig ukorrekt dersom man om-
taler læstadianernes religiøse tro. 

Læstadianismen i Norge var i tiden før annen verdens-
krig i stor grad preget av interne strider. Samtidig fremstod 
læstadianerpredikantene som statskirkekritiske i spørsmål 
om statskirkelige reformer. Statskirkekritikken ble sporadisk 
formidlet i aviser og tidsskrift, og som fornorskningspolitiske 
motfortellinger knyttet til den religiøse praksis.35 Tydeligst ble 
den læstadianske forsamlingens kritikk gjennom å fortsette og 
bruke minoritetsspråkene i en epoke hvor den offisielle norske 
politikken var å fjerne bruken av dem.

En begrunnelse for å bruke språkene kommer til syne hos 
statskirkepresten og samemisjonsmannen Jens Otterbech som i 
en artikkel i Lappernes ven fra 1910 hevdet at Gud hadde gitt 
språkene liv, og at det derfor var ”ingen som har ret til at ta 
deres [språkenes] liv uden den Gud som gav det”.36 Her knyt-
tet Otterbech sin retorikk til Bibelens fortelling om Job som 
mistet alle sine barn i en storm og som i sorgen over tapet ut-
talte at det er Gud som gir livet og som til slutt tar det tilbake 

33 Nyvold, Taler av Erik Johnsen m. fl., 358. 
34 Jamfør Svebak, ”Religiøs etnisitet.”
35 Larsen, Rolf Inge, ”Reconciliation or Power Struggle? On the Consecration 
of the Chapel in Skibotn in 1931”, Journal of Northern Studies 3:1 (2009), 
64–65.
36 Lappernes Ven 1910:5 (1910). Her sitert etter Egil Lien Thorvaldsen, ”Om 
hvorfor man ikke blir biskop: Jens Otterbech og bispeutnevnelsen i Tromsø 
stift i 1918”, Heimen: Lokalhistorisk Tidsskrift 1990:4 (1990), 244.
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(Job 1. 18–20). Otterbechs referanse kan også forstås i lyset 
av Bibelens fortelling om Babels tårn, hvor menneskene i sin 
streben etter gudelikhet blir slått med ”babelsk forvirring” og 
får forskjellige språk av Gud (Gen. 11. 1–9). Fortellingen er 
tradisjonelt forstått som en straff fra Gud, men blir her brukt 
som bilde på hva som er Guds vilje. Otterbechs dogmatiske 
begrunnelse finnes ifølge Lisa Vangen også hos enkelte av da-
gens læstadianere som hevder at ”i Bibelen settes alle tungemål 
likt” og refererer til fortellingen om Babels tårn, men da som 
en gave fra Gud. Argumentet er at når språket er en stor gave 
fra Gud, blir mennesker handikappet om de mister språket. De 
mener at motstand mot det kvenske og samiske språket er for-
akt for “Guds gaver og gjerninger”.37 Læstadianerpredikanten 
Andreas Esbensen (1916–2008) i Vadsø hevder at han aldri har 
hørt dette argumentet før og at det ikke er et utbredt syn blant 
læstadianerne.38 Det ser likevel ut til at synet var rådende i en-
kelte miljøer.

Lingua cordis – hjertespråket

I sin Ph.d-avhandling skriver Rolf Inge Larsen at bruken av 
finsk språk i læstadianske samlinger ble begrunnet av læstadi-
anerne under fornorskningstiden med at dette var deres hjerte-
språk, eller lingua cordis, og at dette er en mer presis betegnelse 
på språkets posisjon i læstadianismen enn lingua sacra.39 Dette 
er et utsagn jeg nå mener bør modereres da betegnelsene ikke er 
gjensidig utelukkende. Kvener, samer og nordmenn hadde ikke 
samme ”jordiske” språk, men de som regnet seg som kristne 
hadde det samme religiøse grunnspråket i den lutherske teo-
logi, selv om de noen ganger tolket teologien ulikt. I den luther-
ske teologien fantes ikke bare veiledning for det religiøse livet, 
der var det også angivelser for hvordan det jordiske livet skulle 
leves. Kristendommen som var ”den livgivende sannhet” skulle 
helst formidles på morsmålet. I denne sammenheng er morsmål 

37 Lisa Vangen, De fromme har mange sorger, mens verdens dårer ler: En 
studie av hvordan ikke-læstadianere i Manndalen forholder seg til læstadianis-
men, (Tromsø: Hovedfagsoppgave i Planlegging og Lokalsamfunnsforskning, 
2005), 121–122.
38 Brev til forfatteren datert 10. oktober 2007.
39 Larsen, Religion og fiendebilder, 309.
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å forstå som det første språket man lærer seg som barn, altså 
et muntlig språk.

Trolig fungerte språket på to nivåer i de læstadianske be-
dehusene, nemlig skriftlig og muntlig. Noe som er synliggjort i 
følgende figur:

Læstadianisme

Pietisme

Reformasjon

Skismaet

Urkirken

Samisk, finsk, 
svensk og 

norsk

Sverige
Svensk

Tyskland
Tysk

Finland
Finsk

Norge
Norsk

Nordkalotten

Østkirken
Gresk og
russisk

Vestkirken
Latin

Gresk, 
latin og 
hebraisk

Skriftlig:
Lingua sacra

Skriftlig og 
muntlig:

Lingua cordis
Morsmål

Finsk

0–100 e.Kr.

1000-tallet

1800-tallet

1500-tallet

Figur 1. Historisk fremstilling av lingua sacra og lingua cordis

Figuren er en forenklet fremstilling for å vise språkenes funks-
jon for læstadianerne på Nordkalotten. Hensikten er å vise 
den tosidige forståelsen av hva som var det hellige språket for 
læstadianerne der lingua sacra er fundert i et skriftspråk, mens 
lingua cordis er morsmålet som er muntlig i tillegg til også å 
kunne være skriftlig.

Hos læstadianerne kan det settes et skille mellom talespråk 
og skriftspråk, der morsmålet ble omtalt som hjertespråket 
(lingua cordis), og ”de hellige ordene” som ble nedskrevet og 



80

lest på finsk var et lingua sacra.40 På Nordkalotten var ”ver-
densspråket” finsk, og følgelig hensiktsmessig å bruke som 
skriftspråk som kan forstås som et lingua sacra. Bruken av 
morsmålet, som et muntlig språk, i læstadianske samlinger ble 
derimot begrunnet med at dette var hjertespråk, lingua cordis. 
I så henseende har det muntlige språket forrang som begrun-
nelse. En forklaring til dette kan være at vekkelsens inderlighet 
gjør at de vakte mener at morsmålet er viktigst fordi det er det 
som ligger hjertet nærmest, og følgelig er det språket som ut-
trykker menneskets innerste følelser i Guds-relasjonen.

Selv om hjertet ikke regnes som hellig av læstadianerne har 
det som nevnt ifølge Roald E. Kristiansen en sentral posisjon 
i læstadiansk teologi.41 Kristiansen henviser til Dårhushjonet 
hvor Læstadius omtaler hjertet som menneskets sentrale organ, 
legemlig så vel som åndelig, og som et regjerende prinsipp i 
menneskenes liv. I følge Læstadius måtte en kristen ha et renset 
hjerte og ikke bare en vilje til det gode, fordi kropp og sjel var 
ett. Dette er et gjennomgående trekk i vekkelsesforkynnelse. 
Derfor ble formidlingsspråket svært viktig for at tilhørerne 
skulle kunne tilegne seg ”den livgivende sannhet”. Læstadia-
nismens lære var og er universalistisk uansett hvilken gruppe 
man tilhører, og er i utgangspunktet ikke knyttet til etnisitet 
eller nasjon. 

Læstadianerpredikanten Ananias Brune illustrerer dette. 
Han var født og oppvokst på Vestlandet med nynorsk som 
skriftspråk, men etter at han flyttet nordover til Finnmark 
lærte han seg finsk. Han prekte på finsk, og et av hans store 
bidrag til de norske læstadianerne var at han oversatte finsk-
språklige læstadianske skrifter til norsk og da på riksmål som 
var den mest utbredte språkformen i Finnmark. Brune omtol-
ket det lutherske morsmålsdogmet; for ham var ”Guds ord 
på morsmålet” det samme som Læstadius-prekener oversatt 
fra finsk til norsk. Et annet eksempel kan være læstadianer-
predikanten Erik Johnsens bruk av finsk prekenspråk under 
innvielsen av kapellet i Skibotn til statskirkelig bruk i 1931. 
På dette tidspunktet var den norske assimilasjonspolitikken 
på sitt strengeste, og det skulle kun forrettes gudstjenester på 

40 Jamfør begrepets utgangspunkt i kristenhetens bruk av verdensspråkene 
hebraisk, gresk og latin.
41 Kristiansen, ”Religious Philosophy for Fools”, 72.
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norsk. Gjestepredikant Johnsens preken kunne oppfattes som 
et kraftig motsignal for tilhørerne som nettopp hadde hørt bi-
skop Eivind Berggravs preken om at bedehuset endelig var blitt 
det det var ment å være, nemlig et norsk gudshus underlagt 
norsk kirkelig jurisdiksjon. Implisitt betød biskopens tale at det 
norske språket skulle være enerådende.42 Et kvarters tid etter 
biskopens tale slapp Johnsen til.

Avslutning

Spørsmålet er om bruken av finsk og samisk språk var en in-
tendert motstand mot assimilasjonspolitikken. Svaret er ikke 
entydig, men læstadianere forstod og var bevisste på at deres 
språkvalg på bedehuset ble sett på som en opposisjon.43 Likevel 
var den uttalte begrunnelsen for bruken av språk ikke knyt-
tet til opposisjon mot staten og det norske samfunnet, men til 
ønsket om å bruke lingua cordis, hjertespråket, for å forstå, 
formidle og tilegne seg ”Guds ord”. I tillegg var valget sosialt 
og kulturelt enkelt – for de kvenske og samiske læstadianerne 
var det rett og slett morsmålet, for mange av dem det språket 
de behersket best. Minoritetsspråkene var derfor trolig både 
et uttrykk for skriftlig lingua sacra og et muntlig lingua cordis 
blant læstadianere på norsk side, og da med et spesielt fokus 
på finsk som skriftspråk og tilhørernes morsmål, både finsk og 
samisk i den muntlige fremstillingen.

42 Om Brune og Johnsen se Larsen, Religion og fiendebilder, 136ff., 252–261.
43 Larsen, Religion og fiendebilder, 215, 282.
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Jojk som bro och barriär mellan 
samiskt och kyrkligt
Perspektiv på religiöst historiebruk

Daniel Lindmark

Samiskt och kristet har ofta bildat ett motsatspar i kyrkans his-
toria. Samiska kulturella uttryck kom länge att fördömas som 
uttryck för hedendom, vidskepelse och avgudadyrkan. Nåjden 
uppfattades som en trollkarl som stod i förbund med djävulen, 
och den samiska trumman blev därmed en ”trolltrumma”.1 
Samernas heliga platser betraktades som tillhåll för avgudadyr-
kan, och även jojkandet placerades utanför den kristna sfären.2 
På 1680-talet intensifierade svenska staten och kyrkan gemen-
samt sina ansträngningar för att förmå samerna att upphöra 
med offrandet, trummandet och jojkandet. Genom inspektio-
ner och rättegångar ökade trycket på samerna att överge sina 
traditionella föreställningar och riter.3 Även om enskilda före-
trädare för kyrkan med tiden kom att utveckla en mer nyanse-

Artikeln har tillkommit inom ramen för forskningsprojektet ”Saami Voices 
and Sorry Churches: Use of History in Church-Saami Reconciliation Proces-
ses”, som finansieras av Forskningsrådet Formas 2012–2015 och leds av pro-
fessor Daniel Lindmark, Umeå universitet.
1 Se t.ex. Hans Mebius, ”Den återupprättade nåjden”, i De historiska rela-
tionerna mellan Svenska kyrkan och samerna: En vetenskaplig antologi, red. 
Daniel Lindmark & Olle Sundström (Skellefteå: Artos, 2016), 681–710, samt 
Rolf Christoffersson, ”Svenska kyrkan och samiska trummor”, i Lindmark & 
Sundström, De historiska relationerna, 657–680. 
2 Se t.ex. Anna Westman Kuhmunen, ”Bassebájke: Heliga platser i landska-
pet”, i Lindmark & Sundström, De historiska relationerna, 629–655, samt 
Krister Stoor, ”Kyrkan och jojken”, i Lindmark & Sundström, De historiska 
relationerna, 711–734.
3 Se t.ex. Håkan Rydving, The End of Drum-time: Religious Change among 
the Lule Saami, 1670s–1740s (Uppsala: Uppsala universitet, 1993); Daniel 
Lindmark, En lappdrängs omvändelse: Svenskar i möte med samer och deras 
religion på 1600- och 1700-talen (Umeå: Centrum för samisk forskning, 2006), 
kap. 2–3.



86

rad syn på samiska kulturella uttryck, levde fördömandet och 
särskiljandet kvar.4

Sedan ett antal år har den samiska kulturen fått ett större 
utrymme i kyrkliga sammanhang. Detta gäller inte minst joj-
kandet, men i utredningen Samiska frågor i Svenska kyrkan 
från 2006 noterades att jojkens plats i kyrkan inte var självklar 
på alla ställen:

Under mycket lång tid, ända in i vår tid, har kyrkan uppfattat 
jojkningen som ett uttryck för hednisk trolldom. Fortfarande kan 
man möta församlingar i Svenska kyrkan där man skulle känna i 
vart fall en stor tveksamhet för att ge det samiska sättet att sjunga 
utrymme i kyrkorum och gudstjänst.5

Enligt utredningen var jojken bara ett av många exempel på 
samiska kulturella uttryck som kyrkan genom historien hade 
undertryckt. Den vidare ramen presenterades på följande sätt:

Svenska kyrkan har genom historien deltagit i förtrycket av det 
samiska folket. Liksom andra kyrkor har Svenska kyrkan varit en 
del av en koloniserande statsmakt i områden där det funnits en 
urbefolkning. En del i detta förtryck har varit viljan att förhindra 
att samiska historiska särdrag, särskilda traditioner och samisk 
kultur kommit till uttryck. Den samiska identiteten har inte kun-
nat speglas i gudstjänster och övrigt kyrkoliv.6

Utredningen föreslog bland annat att kyrkan skulle stödja sa-
miskt språk och samisk kultur, inklusive ”samisk musik för 
kyrkliga ändamål”.7 Dessutom borde det samiska kyrkolivet 
framskrivas tydligare i församlingsinstruktionerna och det sa-
miska perspektivet komma till uttryck i både gudstjänstliv och 
annan kyrklig verksamhet.

Det är denna strävan efter att åstadkomma ett närmande 
mellan samiskt och kristet som står i fokus för min artikel. Jag 
kommer att problematisera kyrkans relation till den samiska 
jojken i syfte att visa på komplexiteten när historien möter nuet. 
Att öppna kyrkorum och gudstjänstliv för ett samiskt kulturellt 
uttryck som jojken aktualiserar en lång historia av fördömande 

4 Se t.ex. Olle Sundström, ”Svenskkyrkliga förståelser av inhemsk samisk 
världsåskådning: En historisk översikt”, i Lindmark & Sundström, De histo-
riska relationerna, 531–588.
5 Sören Ekström & Marie Schött, Samiska frågor i Svenska kyrkan, SKU 
2006:1 (Stockholm: Svenska kyrkan, 2006), 84.
6 Ekström & Schött, Samiska frågor i Svenska kyrkan, 83.
7 Ekström & Schött, Samiska frågor i Svenska kyrkan, 135–136.
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som i dag tar sig uttryck i komplicerade gränsdragningar inom 
både kyrkliga och samiska sammanhang. Detta blir tydligt i de 
senaste årens nordnorska debatt om jojk i Den norske kirke. 
Efter nedslag i den debatten kommer jag att behandla hur den 
norske teologen Tore Johnsen betraktar jojken inom ramen 
för sin samiska kontextuella teologi. Därefter presenterar jag 
Krister Stoors forskning om kristna inslag i traditionella joj-
kar. Artikeln mynnar ut i slutsatser om hur synen på jojken 
förhåller sig till hur gränserna dras mellan profant och sakralt. 
Den övergripande teoriramen avser religiöst historiebruk. In-
ledningsvis diskuterar jag hur begreppet religiöst historiebruk 
ska uppfattas, framför allt utifrån kyrkohistorikern Jakob 
Dahlbackas forskning, och i ett diskussionsavsnitt försöker 
jag problematisera begreppet genom att belysa de två aspek-
terna innehåll och sammanhang i de exempel på historiebruk 
som förekommer i delundersökningarna. Artikeln mynnar ut i 
några sammanfattande slutsatser med utgångspunkt i de olika 
berättelsetyper som ingår i historiefilosofen Jörn Rüsens typo-
logi. Det är särskilt aspekterna kontinuitet och förändring som 
uppmärksammas.

Religiöst historiebruk som begrepp

I de senaste decenniernas relativt omfattande historiebruks-
forskning har det religiösa historiebruket inte tilldragit sig sär-
skilt stor uppmärksamhet. Klas-Göran Karlssons ofta använda 
historiebrukstypologi har inte heller erbjudit något specifikt 
teoretiskt stöd för en sådan inriktning.8 Det är först under de 
allra senaste åren som religiöst historiebruk har blivit föremål 
för mer systematisk teoretisk reflexion och empirisk forskning. 
År 2014 utkom en antologi med titeln Minne och möjlighet: 
Kyrka och historiebruk från nationsbygge till pluralism, där ett 
antal forskare från olika humanistiska och teologiska discipli-
ner lämnade både teoretiska och empiriska bidrag till fältet.9 

8 Om historiebruksforskning i allmänhet, se Daniel Lindmark, ”Historiebruk 
i retrospektiva praktiker: Historikers bidrag till försoning”, i Gränsöverskri-
dande kyrkohistoria: De språkliga minoriteterna på Nordkalotten, red. Daniel 
Lindmark (Umeå: Religious History of the North, 2016), 115–142.
9 Urban Claesson & Sinikka Neuhaus, red., Minne och möjlighet: Kyrka och 
historiebruk från nationsbygge till pluralism (Göteborg: Makadam, 2014). Ca-
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Den första mer systematiska bearbetningen av religiöst histo-
riebruk som begrepp och fenomen publicerades år 2015 i form 
av Jakob Dahlbackas doktorsavhandling i kyrkohistoria vid 
Åbo Akademi.10 Genom att både skapa och tillämpa en teore-
tisk modell för analys av religiöst historiebruk utgör avhand-
lingen ett viktigt pionjärarbete. Enligt Dahlbacka kan termen 
religiöst historiebruk syfta på två olika företeelser: 

Begreppet religiöst historiebruk förknippas alltså å ena sidan med 
religiösa eller kyrkliga aktörer – enskilda individer såväl som grup-
peringar – som brukar historien vare sig det är fråga allmän his-
toria eller exempelvis kyrkohistoria. Här syftar attributet religiöst 
snarast på platsen för historiebruket samt på vem som brukar 
historien och religiöst historiebruk är följaktligen ett historiebruk 
som äger rum i religiösa sammanhang såsom kyrkor, församlin-
gar, missionsföreningar osv. [- - -] Å andra sidan kan man tänka 
sig att religiöst historiebruk också syftar på en speciell form av 
historiebruk som används av aktörer i största allmänhet (de må 
vara religiösa eller inte) och som bäst kan beskrivas med attributet 
religiöst. Här är såväl platsen för historiebruket som vem som bru-
kar historien av mindre betydelse, utan fokus ligger mer på hur det 
religiösa historiebruket ser ut och fungerar, på dess kvalitéer och 
särdrag i förhållande till annat slags historiebruk.11

Som framgår av Dahlbackas definition tar den första typen av 
religiöst historiebruk fasta på vem som använder historien och 
var den används, medan den andra typen är inriktad mot hur 
historiebruket ser ut och hur det fungerar. Dahlbackas egen un-

rola Nordbäck är den forskare som tidigast ägnade sig åt teoretisk reflektion 
över fältet. Carola Nordbäck, ”Den kyrkohistoriska vetenskapens utmaningar 
och möjligheter: Reflexioner kring historiografi, begreppshistoria och historie-
bruk”, i Rum för teologisk spänning: Historiska, samtidsorienterade och kyrk-
liga perspektiv i teologisk forskning, red. Kim Groop, Mikael Lindfelt & Pekka 
Lindqvist (Åbo: Åbo Akademis förlag, 2011), 12–62; Carola Nordbäck, ”’Det 
gäller att lära av den heliga historien’: Historiebruk i kyrkohistoriska roma-
ner”, i Historiska perspektiv på kyrka och väckelse: Festskrift till Ingvar Dahl-
backa på 60-årsdagen, red. Kim Groop & Birgitta Sarelin (Helsingfors: Finska 
kyrkohistoriska samfundet, 2013), 23–42; Carola Nordbäck, ”Historiebruk i 
Vilhelmina: Norrländsk kyrko- och utbildningshistoria ur nya perspektiv”, i 
Kyrkliga strukturer och platsbundna kulturer: Vilhelmina pastorat 200 år, red. 
Daniel Lindmark, Björn Norlin & David Sjögren (Umeå: Luleå stiftshistoriska 
sällskap, 2014), 9–61; Carola Nordbäck, ”Kyrkohistorisk historiebruksforsk-
ning”, i Claesson & Neuhaus, Minne och möjlighet, 14–43.
10 Jakob Dahlbacka, Framåt med stöd av det förflutna: Religiöst historiebruk 
hos Anders Svedberg (Åbo: Religion and Memory, 2015).
11 Dahlbacka, Framåt med stöd av det förflutna, 31.
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dersökning av skolmannen, tidningsmannen och lantdagsman-
nen Anders Svedbergs historiebruk är enligt hans egen uppfatt-
ning att hänföra till den andra typen: ”Jag menar att min egen 
undersökning i första hand kan hänföras till det religiösa his-
toriebrukets senare betydelse och att jag därmed försöker säga 
något om hur det kan se ut och fungera.”12

Dahlbacka identifierar alltså historiebrukets aktör, plats, 
form och funktion som kriterier för bedömning av historiebru-
kets religiösa karaktär. Detta förefaller rimligt, men man skulle 
också kunna tillfoga ytterligare aspekter som historiebrukets 
innehåll och syfte. Det som framstår som mer problematiskt är 
att Dahlbackas definition förefaller reservera aspekterna form 
och funktion för den ena av de två typerna. Även forskning som 
analyserar historiebruk inom religiösa gemenskaper intresserar 
sig naturligtvis för dessa aspekter. Jag menar att distinktionen 
mellan de två typerna av religiöst historiebruk skulle ha blivit 
tydligare om den hade renodlat vissa aspekter. De aspekter jag 
föreslår är sammanhang (context) och innehåll (content). Båda 
dessa aspekter finns med i Dahlbackas definition, men de är inte 
renodlade. 

Den första aspekten avser således historiebrukets samman-
hang (context) och uppmärksammar därmed var historiebruket 
förekommer. Detta kan äga rum inom en religiös gemenskap eller 
utanför. Den andra aspekten avser det religiösa historiebrukets 
innehåll (content) och tar därmed fasta på huruvida den historia 
som används refererar till religiösa förhållanden eller inte. Om vi 
tillämpar de fyra möjliga kombinationerna av sammanhang och 
innehåll på historiebruk inom den kristna kultursfären, handlar 
kategori 1 om användning av den bibliska historien och kyr-
kohistorien inom kristna gemenskaper, medan kategori 2 avser 
kristna gemenskapers bruk av profan historia. Kategori 3 syftar 
på icke-kristna gemenskapers historiebruk i form av referenser till 
biblisk historia och kyrkohistoria, medan kategori 4 avser bruk 
av profan historia inom icke-kristna gemenskaper. Kategori 4 är 
alltså att betrakta som allmänt historiebruk, eftersom detta var-
ken har religiöst innehåll eller förekommer i religiösa samman-
hang. Det är kategorierna 1–3 som skulle kunna kallas religiöst 
historiebruk utifrån aspekterna sammanhang och/eller innehåll. 

12 Dahlbacka, Framåt med stöd av det förflutna, 32.
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Huvuddelen av den tidigare historiebruksforskningen har 
rört kategori 4. Det har dock förekommit en hel del forskning 
som uppmärksammat religiösa aspekter på historiebrukets 
sammanhang och innehåll. I fråga om större undersökningar 
har det framför allt gällt kategori 3, där aktörer använder reli-
giösa inslag i historien i andra sammanhang än religiösa.13 Det 
historiebruk som Dahlbacka själv undersöker är att hänföra till 
kategori 3. Anders Svedberg använde nämligen kyrkohistorien 
i sina läroböcker i historia och i sina tidningsartiklar i poli-
tiska frågor. Sammanhanget var således profant men innehållet 
religiöst. Det föreligger även viss tidigare forskning som har 
uppmärksammat aktörers bruk av kyrkohistorien i religiösa 
sammanhang, det vill säga kategori 1, men då har det religiösa 
historiebruket bara varit föremål för en mindre studie eller ut-
gjort en begränsad del av en större undersökning.14 Min egen 
artikel om samfundsledaren Axel B. Svenssons historiebruk bör 
räknas till denna kategori.15 

För att termen religiöst historiebruk ska ges en rimlig inne-
börd, måste vi ställa frågan om vilka av kategorierna 1–3 som 
bör räknas dit. Har historiebruk av kategorierna 1–3 så likar-

13 Se t.ex. Ingemar Lindaräng, Helgonbruk i moderniseringstider: Bruket 
av Birgitta- och Olavstraditionerna i samband med minnesfiranden i Sverige 
och Norge 1891–2005 (Linköping: Linköpings universitet, 2007) och Eva 
Ahl-Waris, Historiebruk kring Nådendal och den kommemorativa anatomin 
av klostrets minnesplats (Vadstena: Societas Sanctae Birgittae, 2010). Se även 
Sirkka Ahonen, Coming to Terms with a Dark Past: How Post-conflict Societies 
Deal with History (Frakfurt am Main: Peter Lang, 2012), som visar hur myter 
med förankring I både kyrkohistorien och den bibliska historien används i 
den politiska retoriken, och Kenneth Nordgrens avhandling Vems är historien? 
Historia som medvetande, kultur och handling i det mångkulturella Sverige 
(Umeå och Karlstad: Nationella forskarskolan i pedagogiskt arbete, 2006), 
som framhäver den svensk-syrianska diasporaidentitetens starka koppling till 
den syrisk-ortodoxa kyrkan.
14 Se t.ex. Hans Andreasson, Gripenhet och engagemang: Svenska missions-
förbundets identitet speglad genom missionsföreståndarnas predikningar vid 
generalkonferenserna 1918–1993 (Åbo: Åbo Akademi, 2002); Ulrika Svalfors, 
Andlighetens ordning: En diskursiv läsning av tidskriften Pilgrim (Uppsala: 
Uppsala universitet, 2008); Andreas Thörn, En framgångsrik främling: Fila-
delfiaförsamlingen i Stockholm: Självbild i historieskrivning och verksamhet 
1919–1980 (Örebro: Örebro universitet, 2014).
15 Daniel Lindmark, ”Kvarlevan av den gamla stiftelsen: Missionssällskapet 
Bibeltrogna Vänner, Axel B. Svensson och historien”, i Claesson & Neuhaus, 
Minne och möjlighet, 78–104.
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tad karaktär, att det är motiverat att beteckna dem som olika 
typer av religiöst historiebruk?  Frågan blir särskilt befogad 
när det handlar om att utveckla generella teorier för religiöst 
historiebruk. På vilka grunder kan man till exempel hävda att 
historiebruk av kategori 3, det vill säga referenser till religiösa 
inslag i historien som görs i sammanhang som inte har religiös 
karaktär, skiljer sig från historiebruk i allmänhet (kategori 4)? 
Finns det inte skäl att förmoda att historiebruk som förekom-
mer inom religiösa gemenskaper (kategori 1 och 2) är av an-
norlunda karaktär än det historiebruk som uppträder i profana 
sammanhang (kategori 3 och 4), oavsett om det senare bygger 
på referenser till religiösa företeelser eller inte? Ytterligare en 
fråga gäller de religiösa gemenskapernas dubbla historiebruk. 
Är det ingen skillnad mellan kristna gemenskapers användning 
av den bibliska historien (kategori 1) och deras bruk av den 
profana historien (kategori 2)? 

I sin avhandling förefaller Dahlbacka vilja använda beteck-
ningen religiöst historiebruk för allt det historiebruk som faller 
inom kategorierna 1–3. Han för dock inga explicita resone-
mang om vad som skulle kunna motivera denna vida defini-
tion. Däremot är det möjligt att finna en implicit argumentation 
för vad som bör utgöra det religiösa historiebrukets kärna. De 
teoretiska resonemang som Dahlbacka utvecklar, tar nämligen 
sikte på historiebruk i religiösa sammanhang. Han talar bland 
annat om profetiskt historiebruk som ett särdrag hos historie-
bruket inom religiösa minnesgemenskaper, vilka han dessutom 
karaktäriserar som ”communities of hope”.16 Hur får han då 
ihop de teoretiska resonemangen, som bygger på historiebruk 
av kategori 1, med undersökningens empiriska bas, som lig-
ger inom kategori 3? Svaret är att han argumenterar för att 
Svedbergs historiebruk snarare bör förstås utifrån kategori 1 
än kategori 3. Han gör nämligen gällande att Anders Svedbergs 
hänvisningar till den bibliska historien och kyrkohistorien 
ägde rum inom en österbottnisk religiös gemenskap, trots att 
de formellt uppträdde i profana sammanhang som läroböcker 
i historia och tidningsartiklar i politiska frågor. Eftersom ”kris-
tendomen utgjorde den grundberättelse som människorna i 
Munsala relaterade allting till” och alla dessutom var bekanta 

16 Dahlbacka, Framåt med stöd av det förflutna, 92–97.
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med 1800-talets väckelsehistoria, menar Dahlbacka att det är 
motiverat att använda begreppet religiös minnesgemenskap om 
Svedbergs hemsocken Munsala med omnejd.17 Både i sin (om)
definition av sammanhanget för Svedbergs historiebruk och i 
sina teoretiska resonemang om religiöst historiebruk framhä-
ver Dahlbacka således den religiösa gemenskapen som en av-
görande förutsättning för de särdrag som han menar är unika 
för religiöst historiebruk. Ett alternativ till försöket att räkna 
Svedbergs historiebruk till kategori 1 hade förstås varit att be-
gränsa teoriutvecklingen till den typ av historiebruk som Sved-
berg formellt utövade (kategori 3).

Syftet med anknytningen till Dahlbacka i denna artikel är 
att problematisera begreppet religiöst historiebruk och dess av-
gränsning. Hur ska vi förstå det historiebruk som förekommer 
i de tre delundersökningarna av synen på jojkens plats i kyrko-
rum och gudstjänstliv? I vilken mening handlar det om religiöst 
historiebruk? På vilket sätt kan Dahlbackas undersökning av 
Anders Svedbergs historiebruk bidra till en bättre förståelse av 
det historiebruk som förekommer när olika uppfattningar om 
jojken kommer till uttryck? Till dessa frågor återkommer jag i 
diskussionsavsnittet ”Historiebruk som innehåll och samman-
hang” nedan.

Förutom de reflexioner över historiebrukets kategorier som 
Dahlbackas avhandling väcker, kommer Jörn Rüsens typologi 
över olika berättelsetyper att användas för att utmejsla mer av 
historiebrukets karaktär och funktion.18 Kortfattat represente-
rar de olika berättelsetyperna skilda sätt att förbinda det när-
varande med det förflutna. Varje berättelse svarar också mot 
ett visst behov som ger den dess speciella karaktär. Den tradi-
tionella berättelsen kan kopplas till ett behov av bekräftelse. 
Genom att understryka kontinuitet och oföränderlighet an-
vänder den traditionella berättelsen historien för att legitimera 
rådande ordningar. Det är behovet av regelbundenhet som till-
godoses av den exemplariska berättelsen, som söker historiska 
förebilder för handlande i nuet. Den kritiska berättelsen svarar 
mot ett behov av ifrågasättande genom att lyfta fram proble-

17 Dahlbacka, Framåt med stöd av det förflutna, 79.
18 Jörn Rüsen, Berättande och förnuft: Historieteoretiska texter (Göteborg: 
Daidalos, 2004).
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matiska förhållanden och varnande exempel. För den genetiska 
berättelsen står historisk utveckling i centrum, och det behov 
den fyller är förändring. 

Jojk i norska kyrkor

”Å joike i kirka er en synd vi aldri kommer til å tilgi”. Detta ut-
talande fälldes så sent som i mars 2014, när kyrkorådet i Kau-
tokeino församling inom Den norske kirke diskuterade ett för-
slag om totalförbud för all annan musik i församlingens kyrkor 
än psalmsång.19 Bakgrunden till förslaget var en händelse år 
2013, när musikern Ole Edvard Antonsen under en konsert i 
Kautokeino kyrka hade framfört en jojk i strid med det jojk-
förbud som redan existerade.20 Förslaget innebar att förbudet 
mot jojk, dans och teater skulle utvidgas till att också gälla 
konserter. Även om förslaget föll med två röster mot tre, kom 
frågan om jojkens plats i kyrkan att få stort utrymme i media. 

Med anledning av diskussionen om Antonsens konsert 
rapporterade NRK Sápmi att det inte bara var i Kautokeino 
som jojken var bannlyst, utan att åtskilliga andra församlingar 
också hade förbud mot jojk i kyrkan.21 Flera representanter för 
dessa församlingar blev intervjuade i olika media om sin syn 
på saken, och ofta hänvisade man till att man måste följa den 
dominerande uppfattningen. ”De fleste i Kautokeino mener att 
joiken ikke hører til i kirka”, hävdade en kyrkorådsmedlem 
i Kautokeino.22 Särskild hänsyn måste också tas till de äldre 
i församlingarna, menade kyrkorådets ordförande i Karasjok: 
”Vi ønsker ikke å gjøre noen sinte. Det er mange eldre i me-

19 NRK, Nordnytt, publicerat 2014-03-26, uppdaterat 2014-03-27, http://
www.nrk.no/nordnytt/derfor-tillates-ikke-joik-i-kirka-1.11630371 (2014-12-
30). Avsnittet om jojk i norska kyrkor bygger genomgående på nyhetsmaterial 
som är tillgängligt på internet, företrädesvis från det statliga radio- och teve-
bolaget NRK. Några artiklar härrör också från den kristna dagstidningen Vårt 
land. Jag vill tacka doktorand Mardoeke Boekraad, Umeå universitet, som har 
gjort mig uppmärksam på materialet.
20 NRK, Nordnytt, publicerat 2013-10-15, uppdaterat 2013-10-18, http://
www.nrk.no/nordnytt/sjokkerte-med-joik-i-kirka-1.11299346 (2014-12-30).
21 NRK Sápmi, publicerat 2013-12-31, http://www.nrk.no/sapmi/joikeforbud-
i-mange-samiske-kirker-1.11443924 (2014-12-30).
22 NRK, Nordnytt, publicerat 2014-03-25, uppdaterat 2014-03-26, http://www.
nrk.no/nordnytt/kan-fortsatt-ha-konsert-i-kirka-1.11628049 (2014-12-30).
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nigheten som ikke synes tiden er moden for joik i kirken, så da 
må vi høre på dem”.23

I flera fall framkom att jojken uppfattades som väsensfräm-
mande för kristet gudstjänstliv, av kulturella, historiska och 
religiösa skäl. ”Det er av kulturelle grunner”, förklarade en re-
presentant för kyrkan i Tana.24 ”Det har med historien å gjøre”, 
hävdade en kyrkorådsmedlem i Kautokeino.25 ”Både den sa-
miske historien og troen før kristendommen kom.” I några fall 
var referenserna till den dominerande kristendomstolkningen 
explicita. Kyrkorådets ordförande i Kåfjord uttryckte sig på 
följande sätt: ”I det læstadianske miljøet vi hører til, så har 
ikke joik hørt til i forsamlingen”.26

Flera av de intervjuade underströk att de inte uppfattade 
jojken som problematisk i sig, utan bara dess användning i 
kyrkliga sammanhang. Kyrkorådets vice ordförande i Kauto-
keino, Nils Henry Henriksen, gjorde följande uttalande: ”Vi 
læstadianere blir sett som motstandere av joik, men det er ikke 
riktig. Jeg tror de fleste kristne i Kautokeino har det samme 
syn som meg at de liker joik, men ikke til bruk i kirken.” Enligt 
Henriksen var orsaken till den restriktiva inställningen snarast 
jojkens speciella utformning. ”Joik er ikke tilpasset salmesang 
eller liturgien på noen måte. Den passer ikke inn. Joik er mer 
personpreget. Du joiker personer mer enn andre ting”.27 På 
en direkt fråga förnekade Henriksen bestämt att laestadianer 
skulle uppfatta jojken som ett hedniskt eller djävulskt uttryck. 

Längre söderut i Sápmi var kyrkans officiella inställning till 
jojken mer positiv, till exempel i Røyrvik i Nord-Trøndelag, där 
kyrkans representant menade att jojken var okontroversiell i 
kyrkliga sammanhang: ”Det er en musikkform som er viktig 
for den samiske befolkningen, og en uttrykksform, og som man 

23 NRK Sápmi, publicerat 2013-12-31, http://www.nrk.no/sapmi/joikeforbud-
i-mange-samiske-kirker-1.11443924 (2014-12-30).
24 NRK Sápmi, publicerat 2013-12-31, http://www.nrk.no/sapmi/joikeforbud-
i-mange-samiske-kirker-1.11443924 (2014-12-30).
25 NRK, Nordnytt, publicerat 2014-03-25, uppdaterat 2014-03-26, http://www.
nrk.no/nordnytt/kan-fortsatt-ha-konsert-i-kirka-1.11628049 (2014-12-30).
26 NRK Sápmi, publicerat 2013-12-31, http://www.nrk.no/sapmi/joikeforbud-
i-mange-samiske-kirker-1.11443924 (2014-12-30).
27 Vårt land, publicerat 2014-01-05, http://www.vl.no/kultur/avviser-at-joik-
er-hedensk-1.28297 (2014-12-30).
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kan bruke i kristne og kirkelige sammenhenger.”28 Att kyrkan 
intog en annan hållning till jojken inom det sydsamiska om-
rådet var väl känt bland de laestadianska nordsamerna, men 
det påverkade inte Henriksens inställning. ”Sørsamene prøver 
å tilpasse joiken i kirken slik som komponisten Frode Fjellheim 
gjør. Jeg har hørt de gudstjenestene, men jeg synes ikke de pas-
ser her i det hele tatt.”29

Under Tromsø internasjonale kirkefestival i månadsskiftet 
oktober-november 2014 arrangerades en debatt under temat 
”Jojk i kirka – fandens musikk eller gudegave?” Debattörerna 
var Ellen Andersdatter Oskal, som i tidningsreportagen pre-
senterades som samisk kulturbärare och Kautokeinosame, och 
Kjell Skog, som uppgavs vara tidigare präst med kustsamiskt 
påbrå. Kjell Skog uppträdde till försvar för jojkens plats i kyr-
kan:

Vi har vært vant til å høre at joik er hedensk, djevelsk og synd. 
Etter hvert aksepterte folk dette. Mange ble tvunget til å innse at 
joiken ikke hørte hjemme i Guds hus. I dag må vi tenke annerledes. 
For meg er det naturlig at joiken har sin plass i dagens kirke. Det er 
en del av den samiske kulturtradisjon som handler om menneskets 
liv og følelser.30

Ellen Andersdatter Oskal berättade att hon hade vuxit upp 
med jojk och att jojk var en del av hennes identitet och kul-
turarv.  Hon hade aldrig fått lära sig att det var synd att jojka. 
Däremot menade hon att jojken inte hade någon plats i kyrkan. 
”Jeg synes ikke den tradisjonelle kautokeino-joiken har noe å 
bidra med i kirkens liturgi. Joiken har ikke noe budskap som 
gjør at den passer i kirken. Den har ikke noe med kristendom 
å gjøre”.31

28 NRK Sápmi, publicerat 2013-12-31, http://www.nrk.no/sapmi/joikeforbud-
i-mange-samiske-kirker-1.11443924 (2014-12-30).
29 Vårt land, publicerat 2014-01-05, http://www.vl.no/kultur/avviser-at-
joik-er-hedensk-1.28297 (2014-12-30); se även Ellen Andersdatter Oskals 
uttalande i Vårt land, publicerat 2014-11-06, http://www.vl.no/kultur/joik-
h%C3%B8rer-ikke-hjemme-i-kirken-1.292531 (2014-12-30).
30 Vårt land, publicerat 2014-11-05, uppdaterat 2014-11-06, http://www.vl.no/
kultur/joik-h%C3%B8rer-ikke-hjemme-i-kirken-1.292531 (2014-12-30). Førs-
teamanuensis Torjer Olsen från Universitetet i Tromsø fungerade som moderator 
vid debatten.
31 Vårt land, publicerat 2014-11-05, uppdaterat 2014-11-06, http://www.vl.no/
kultur/joik-h%C3%B8rer-ikke-hjemme-i-kirken-1.292531 (2014-12-30).
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Den debatt om jojkens plats i kyrkan som drog igång med an-
ledning av Ole Edvard Antonsens konsert i Kautokeino kyrka 
2013 var ingalunda ny. I själva verket har frågan varit föremål 
för återkommande diskussioner genom åren. År 2010 ägde ex-
empelvis en intensiv debatt rum i det norska sametinget. Debat-
ten initierades av Trond Are Anti, som framförde sin åsikt att 
det jojkförbud som fanns i flera samiska församlingar borde 
upphävas. Hans uppfattning fick dock inte stå oemotsagd. Som 
diskussionen speglades i media, föreföll skiljelinjen gå mellan 
yngre och äldre sametingsrepresentanter. Marie Therese Nords-
letta Aslaksen uttalade sig på följande sätt:

Jeg tror at i denne saka er det en stor kløft mellom generasjonene. 
For oss unge er joiken et kulturuttrykk som vi er stolte av. Når jeg 
hører at joiken dømmes som synd, så undres jeg ikke lenger over 
at det er så mange tomme kirkebenker hver søndag.32

Att jojken skapar så intensiv konflikt i Nordnorge, hänger sam-
man med jojkens symbolvärde som uttryck för samisk kultur. 
Efter många år av förbud och förtryck har jojken rehabiliterats. 
Att jojka är inte längre belagt med skuld och skam, utan har 
blivit en positiv identitetsmarkör för många samer. Jojken är 
numera också ett etablerat kulturellt uttryck som röner stor 
uppskattning långt utanför samiska kretsar, inte minst tack 
vare flera framstående samiska artister. Att många församlingar 
fortfarande har ett jojkförbud som bygger på äldre tiders för-
dömande av jojken kan därför uppfattas som både provoce-
rande och kränkande.

Samtidigt visar uttalanden i pressen att motståndet mot jojk 
i kyrkan har en religiös bakgrund. Intressant nog hänvisar kyr-
kans representanter inte så ofta till att jojken skulle vara kopp-
lad till traditionell samisk religion och därmed vara syndig, 
hednisk eller djävulsk. Väl så vanligt är argumentet att jojken 
inte är en sakral musikform. Jojken kan således uppfattas som 
ett legitimt uttryck för samisk kultur, även om den utestängs 
från kyrkliga sammanhang. Därmed förefaller det snarare vara 
fråga om en gränsdragning mellan sakralt och profant – utifrån 
hur gränsen uppfattas inom en specifik religiös tradition. Nils 
Henry Henriksen i Kautokeino uttalar sig å de samiska laes-

32 NRK Sápmi, publicerat 2010-09-30, http://www.nrk.no/sapmi/kirkejoik-
splitter-samene-1.7315443 (2014-12-30).
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tadianernas vägnar: ”Det viktigste for oss er å høre Guds ord 
og pene salmesanger, ikke noe annet.”33 Det är således psalm-
sången som hör hemma i kyrkorummet, inte jojken. 

Samisk kontextuell teologi

Samisk kontextuell teologi och försoningsteologi represente-
rar försök att skapa utrymme för samisk erfarenhet inom en 
kristen tolkningsram. En av de mest tongivande teologerna är 
Tore Johnsen, generalsekreterare vid Samisk kirkeråd inom 
Den norske kirke sedan 2009.34Johnsen föddes år 1969 som 
son till en norsk kvinna och en nordsamisk man och växte upp 
i Østvold i sydöstra Norge. Först i slutet av 1980-talet blev 
han medveten om sitt samiska ursprung. Han utbildade sig till 
präst vid Menighetsfakultetet i Oslo och tog även examen i 
samiska språk. Därefter tjänstgjorde han som förkunnare inom 
Norges Samemisjon och arbetade även som församlingspräst 
i Finnmark. I ett antal år har han varit engagerad i samiska 
frågor inom Nord-Hålogaland stift, bland annat i arbetet med 
en samisk psalmbok och en strategiplan för samiskt kyrkoliv. 

Tore Johnsen har under lång tid arbetat med att utveckla 
både samisk kontextuell teologi och försoningsteologi. Jag har 
i andra sammanhang lyft fram Johnsens försoningsteologiska 
modell,35 och nöjer mig här med att presentera några drag i 
hans försök att formulera en samisk kontextuell teologi.

33 Vårt land, publicerat 2014-01-05, http://www.vl.no/kultur/avviser-at-joik-
er-hedensk-1.28297 (2014-12-30).
34 De följande uppgifterna om Tore Johnsen är framför allt hämtade från Olle 
Sundström, ”Reconstructing Religious Identity among the Sami of Scandina-
via: Christian Sami Contextual Theology in the 21st Century”, i Migration and 
the Remaking of Ethnic/Micro-Regional Connectedness, red. Takako Yamada 
& Toko Fujimoto (Osaka: National Museum of Ethnology, under utg.).
35 Se t.ex. Daniel Lindmark, ”Sanningen ska göra er fria: Kyrkan, samerna 
och historien”, i Religion: Konflikt och försoning, red. Lars Söderholm, Henrik 
Friberg-Fernros, Erik Lundgren & Hanna Stenström (Lund: Förbundet Kristen 
humanism, 2015), 83–93. Johnsen beskriver sin modell i Tore Johnsen, Jordens 
barn, Solens barn, Vindens barn: Kristen tro i et samisk landskap (Oslo: Ver-
bum, 2007), 100–112, och Tore Johnsen, ”Menneskers arbeid eller Guds gave? 
En teologisk drøfting av forsoning med henblikk på forsoningsprosesser i 
Sápmi”, i Erkjenne fortid – forme framtid: Innspill til kirkelig forsoningsarbeid 
i Sápmi, red. Tore Johnsen & Line M. Skum (Stamsund: Orkana, 2013), 13–31.
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Tore Johnsen presenterar tre olika modeller för kontextu-
ell teologi i anslutning till teologen Stephen B. Bevans. Mo-
dellerna representerar olika strategier för kontextualisering av 
det kristna budskapet. Översättningsmodellen strävar efter att 
göra budskapet begripligt inom ramen för den nya kulturen. 
Man försöker uttrycka budskapet genom begrepp, symboler 
och berättelser som redan finns inom kulturen. Tanken är att 
innehållet bevaras oförändrat – bara paketeringen är ny. 

Den antropologiska modellen utgår från tanken om guds-
närvaro i varje mänsklig kultur. Därför går det att finna spår av 
evangeliet i alla kulturer. Om översättningsmodellen handlar 
om att föra in evangeliet i en kultur – en rörelse från text till 
kontext – blir det inom den antropologiska modellen fråga om 
att upptäcka evangeliet inom kulturen och i ljuset därav läsa 
bibeltexten på nytt, dvs. en rörelse från kontext till text. 

Praxismodellen utgår också ifrån kontexten, men till skill-
nad från den kulturella kontexten, som står i fokus i den antro-
pologiska modellen, är det sociala och politiska förhållanden 
som står i förgrunden här. Målet är nämligen social förändring. 
Tanken är att Gud uppenbarar sig i historien och är fortsatt 
verksam i historien. Kristen tro handlar främst om att delta i 
Guds helande, försonande och frigörande verk i världen. Tolk-
ningsprocessen kan uppfattas som en cirkelrörelse från kontext 
till text till kontext. Med utgångspunkt i en kritisk analys av 
den sociala och politiska kontexten läses bibeltexten och den 
nya medvetenheten skapar en ny och frigörande praxis som 
åstadkommer social förändring.

Tore Johnsen har utvecklat sin kontextuella samiska teologi 
i en modern katekes, Jordens barn, Solens barn, Vindens barn: 
Kristen tro i et samisk landskap, där han anknyter till trosartik-
larna och bönepunkterna i Fader vår. Genomgående försöker 
han hitta beröringspunkter mellan klassisk kristen tro och tra-
ditionella samiska föreställningar. Han uppfattar modellerna 
inom den kontextuella teologin som komplementära och till-
lämpar dem alla tre parallellt med varandra. Ur ett samiskt kul-
turarvsperspektiv är det av intresse att lyfta fram Johnsens sätt 
att tillämpa ett kulturteologiskt betraktelsesätt, det vill säga 
hans försök att hitta spår av Gudsnärvaro i samisk kultur och 
historia. Han uttrycker följande principiella ståndpunkt:
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Gud har […] satt spor i alle folks historie (Am 9,7). I ethvert folks 
tradisjon finnes det et skjult gudsnærvær som inviterer til en van-
dring mot Kristus (Apg 17,27). Det er i dette perspektivet vi i fort-
settelsen skal se på de samiske tradisjonene […]. Også i samisk 
tradisjon finnes det elementer og meningsfulle symboler som evan-
geliet kan ”legges i”, eller uttryckes i forhold til.36

Man kan konstatera att Johnsen här börjar sitt resonemang 
i den kulturteologiska, antropologiska modellen men att han 
landar i översättningsmodellen.

När Johnsen behandlar den sjunde bönen i Fader vår, ”Fräls 
oss ifrån ondo”, för han fram tanken att den samiska natursy-
nen med respekt för allt levande och de osynliga väsen som fyl-
ler tillvaron rimmar väl med den kristna förvaltarskapstanken. 
Liknande synsätt kommer till uttryck också i behandlingen 
av första trosartikeln om Gud Fader och skapelsen, ”Jordens 
barn”. Den samiska kulturen präglas enligt Johnsen av en in-
sikt om människans beroende av naturen och en därmed sam-
manhängande vilja att lyssna till naturens röst och välsigna 
naturen för dess gåvor. 

I anslutning till andra trosartikeln om Guds son och åter-
lösningen, ”Solens barn”, påpekar Johnsen att symboler är kul-
turellt bestämda. I den bibliska världen i det varma och torra 
Mellanöstern fungerar vattenkällan som en bärande symbol för 
livets Gud. Inom den samiska kulturen fyller ljuset och värmen 
från elden och solen motsvarande funktion. I en samisk kon-
text blir det därför naturligt att lyfta fram att Kristus är värl-
dens ljus. Här anknyter Johnsen till samernas kvinnliga gudom 
Sáráhkká, som är knuten till motivkretsen sol, eld, livskälla och 
födelsehjälpare, ”förlossare”. På motsvarande sätt kan Kristus 
beskrivas som det livgivande ljuset och skaparen av nytt liv. 
Johnsen gör även en koppling till den samiske nåjden som en 
”hjälpare” som likt Kristus rör sig mellan den himmelska värl-
den, den jordiska världen och världen under jorden. Likt Kris-
tus fungerar nåjden som en förmedlare mellan de olika värl-
darna och bär bort människornas plågor. 

Johnsen kommer också in på den samiska jojken, som han 
uppfattar som ett kulturellt bestämt sångsätt som kan använ-
das för att prisa Gud, på samma sätt som Luther använde sin 

36 Johnsen, Jordens barn, Solens barn, Vindens barn, 35–36.
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tids sång och musik för att föra ut reformationens budskap. 
Samtidigt visar han förståelse för andra synsätt: 

For mange av våre gamle – spesielt i det nordsamiske området – 
ville joiken utvilsom ikke løfte til gudstjeneste. De ville tvert om 
følt seg ille berørt. Det ville vært et hinder for deres bønn og til-
bedelse. Det har jag respekt for. Det betyr imidlertid ikke at vi må 
dele deres syn [at] joiken i seg selv er uverdig eller upassende i 
møte med Gud.37

Johnsen uppfattar således en generationskonflikt i synen på 
jojkens plats i kyrkan. Som en förklaring till de äldres nega-
tiva inställning till jojk i kyrkan anför han den koppling mel-
lan alkoholförtäring och jojkande som uppstod på grund av 
prästers tidiga fördömande av jojken. Förbudet gjorde att folk 
så småningom bara vågade jojka efter att ha druckit. ”Dermed 
ble joiken med tiden assosiert med fyll. Det är først og fremst 
koblingen mellom joik og alkohol som gjør at joiken har vært 
problematisk for senere generasjoner kristne samer.”38 Johnsen 
försöker alltså förstå det kyrkliga jojkmotståndet som en kul-
turkonflikt, där jojken kom att placeras i ett profant rum, långt 
ifrån det sakrala.

När Johnsen vill ge jojken en plats i kyrkliga sammanhang, 
hänvisar han också till den samiske prästen Johan Märak i 
Jokkmokk, som inte bara själv jojkat i kyrkliga sammanhang, 
utan också fört vidare en kristen jojktradition.  I Märaks barn-
dom förekom ett antal jojkar med kristet innehåll, av vilka joj-
ken ”Jubmel Ahtje vuolle” till Gud Fader var känd i ett större 
område.39

Inom ramen för sin kontextuella teologi urskiljer Tore 
Johnsen gudsnärvaro också i den traditionella samiska kultu-
ren. Skillnaden mellan den kristna och den samiska religionen 
blir därmed inte en artskillnad, utan en gradskillnad. Medan 
äldre tiders fördömande byggde på upprättandet av en art-
skillnad genom kategorier som kristet-hedniskt, gudsdyrkan-
avgudadyrkan och gudomligt-djävulskt, är det för Johnsen 
samma Gud som uppenbarar sig i den kristna bibeln och i de 
samiska föreställningarna. Spåren av Gud är bara olika tydliga. 
Eftersom Johnsen ser paralleller till Kristus i både nåjden och 

37 Johnsen, Jordens barn, Solens barn, Vindens barn, 138.
38 Johnsen, Jordens barn, Solens barn, Vindens barn, 134.
39 Johnsen, Jordens barn, Solens barn, Vindens barn, 135.
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Sáráhkká – och således tolkar in samisk kult och mytologi i den 
kristna föreställningsvärlden – är det inte att förvåna att han 
betraktar jojkandet som okontroversiellt. Genom att hänvisa 
till att Luther använde profana sångers melodier till psalm-
koraler, hävdar Johnsen att jojkandet är ett lika neutralt sång-
sätt som kan användas i både profana och sakrala samman-
hang. Hänvisningen innebär dessutom att jojkande i kyrkorum 
ges indirekt sanktion från lärofadern Martin Luther. Johnsen 
tar visserligen upp motståndet mot jojkandet, men han tolkar 
detta som kopplat till jojkande under berusning. Han berör 
aldrig den långa traditionen av kyrkliga företrädares fördö-
mande utifrån teologiska argument, där jojkandet betraktades 
som nära förbundet med samisk tro och rit. 

Kyrkan och jojken i Sverige

Den forskare som har skrivit mest om jojkande i relation till 
kristna kyrkor i Sverige är etnologen Krister Stoor. Han är 
uppvuxen med jojk och uppträder själv som jojkare i olika 
sammanhang. Han föddes i Kiruna 1959, men är sedan 1983 
bosatt i Umeå. Efter studier på kulturvetarlinjen disputerade 
han i etnologi vid Umeå universitet på avhandlingen Juoigan-
muitalusat – Jojkberättelser: En studie av jojkens narrativa 
egenskaper. Han är anställd som universitetslektor vid Umeå 
universitet, där han undervisar och forskar vid Institutionen för 
språkstudier/Samiska.

Jojkens historia ser inte särskilt annorlunda ut i Sverige än 
i Norge. Hårda fördömanden med hänvisning till avgudadyr-
kan, trolldom och vidskepelse utmärkte prästernas syn på joj-
ken från 1600-talet till 1900-talet. Samtidigt har enskilda präs-
ter gjort viktiga kulturgärningar genom att samla in och bevara 
jojkar. I dag kan Svenska kyrkans inställning till jojkande va-
riera mellan olika församlingar. Krister Stoor menar att vissa 
kyrkliga lokaler fortfarande är stängda för den som vill jojka.40 

40 Fortsättningsvis kommer jag att bygga min framställning på den artikel 
som Krister Stoor har skrivit för vitboksprojektets räkning (Stoor, ”Kyrkan och 
jojken”). Utöver artikeln i vitboksantologin har Stoor bland annat skrivit av-
handlingen Juoiganmuitalusat – jojkberättelser: En studie av jojkens narrativa 
egenskaper (Umeå: Samiska studier, 2007) och artikeln ”Jojkar i kyrkan”, i Jag 
är same, red. Britta Lindgren Hyvönen, Christian Richette & Ingrid Sjökvist 
(Umeå: Västerbottens läns hembygdsförbund, 2011), 44–51.
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Utöver de teologiskt grundade fördömandena har jojken också 
avvisats av estetiska skäl. Exempelvis bröderna och prästerna 
Lars Levi och Petrus Laestadius anlade estetiska synpunkter på 
jojken. Lars Levi menade visserligen att jojken inte uppvisade 
”det minsta spår till Rythm” men att den inte helt saknade ”po-
etisk lyftning”. Brodern Petrus är dock mer positiv till jojken i 
sin Journal:

De äro högst uttrycksfulla naturläten, att jag så må säga, men låta 
för Svenska öron vanligen högst vidriga, ehuru, af goda röster af-
sjungna, de ändå ej sakna ett visst behag. Vid ett sådant här gladt 
samqväm utgjuter hvar och en sina känslor i sång; den ena faller 
ofta den andra om halsen, så hålla de hvarandra omfamnade ofta 
länge, tala och svara hvarandra med sång, gråta understundom, 
af sorg eller glädje, eller båda blandade: menniskan framlyser helt 
oförborgad.41

Bröderna Laestadius uttalanden om jojken ska förstås mot 
bakgrund av den hårda estetiska kritik som andra bedömare 
hade levererat. Det handlar om resenärer som Guiseppe Acerbi 
och Gustav Peter Blom. I förhållande till dessa kan bröderna 
Laestadius sägas ha uppvärderat den samiska jojken, inte minst 
Petrus, som uppfattade dess djupt mänskliga och kommunika-
tiva aspekter. 

Hur har man då inom den laestadianska väckelsen i Sve-
rige förhållit sig till jojken? Krister Stoor menar att det vis-
serligen fortfarande florerar en uppfattning om jojken som ett 
syndigt sätt att sjunga. Samtidigt pekar han på det förhållan-
det att jojken i dag står som starkast inom laestadianismens 
kärnområden längst i norr. Laestadianismen har aldrig haft 
någon utbredning i de södra delarna av Sápmi, där jojken till 
stor del har försvunnit. Stoor hävdar därför att den statliga 
assimilationspolitiken har utgjort ett större hot mot jojken. Joj-
kens utbredningsmönster tolkar Stoor som att laestadianismen 
inte har haft någon avgörande betydelse för jojkens ställning, 
trots att han lyfter fram exempel på tämligen kategoriska för-
dömanden från vissa laestadianpredikanter.  Stoor hänvisar 
till jojkupptecknaren Karl Tirén, som år 1911 noterade i sin 
dagbok: ”Den 22 juli anträddes hemresan med nattåget, och 

41 Petrus Læstadius, Journal för första året af hans tjenstgöring såsom mission-
aire i lappmarken (Stockholm: Zacharias Hæggström, 1831; faksimilutgåva: 
Umeå: Kungl. Skytteanska Samfundet, 1977), 84.
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befanns min samling lappska melodier hafva ökats från 130 till 
302 st under årets resor, oaktat jag nästan uteslutande forskat 
bland laestadianer”.42 Det finns till och med exempel på att 
laestadianpredikanter lärt ut jojkar till andra personer. 

Till det mest intressanta i Krister Stoors artikel hör de ex-
empel han lyfter fram på kristet innehåll i jojkar från olika 
tider och olika delar av Sápmi. I trakterna kring Arjeplog har 
det varit mycket vanligt att man jojkat till prästerna, till Gud 
Fader, jungfru Maria eller till Jesus Kristus. Jojkarna till jung-
fru Maria kan ha en äldre bakgrund i jojkar till den samiska 
kvinnliga gudomen Sáráhkká. Också inom det laestadianska 
området har det upptecknats jojkar till den himmelske fadern 
och till präster som Lars Levi Laestadius. Det finns också mer 
generella prästjojkar som ibland kunde riktas till en specifik 
präst:

Bok, bok i hand
Flitig att lära (ur boken)
Runt om i församlingen
i skogar och berg
bok, bok i hand
vi äro så glada att höra
vårt modersmål43

En annan variant:

Vi lappar äro mycket glada
att få höra Guds ord på vårt eget språk
Vår höga fader har sändt honom
Han har omsorg om både det andliga och
det jordiska44

Prästjojkarna lyfter alltså fram prästernas flit och omsorg och 
deras förmåga att kommunicera på samiska.

Sedan 1990-talets början har jojken allt oftare bjudits in 
i Svenska kyrkans gudstjänstlokaler, påpekar Krister Stoor. 
Johan Märaks jojkande vid kyrkomötets öppnande 1993 bil-
dade startpunkten för en mer välkomnande syn på samernas 

42 Karl Tiréns dagböcker (1911), Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i 
Umeå (DAUM) 46 (citerat efter Stoor, ”Kyrkan och jojken”).
43 Karl Tiréns dagböcker (1914–1915), DAUM 39 (citerat efter Stoor, ”Kyr-
kan och jojken”).
44 Karl Tiréns dagböcker (1914–1915), DAUM 37 (citerat efter Stoor, ”Kyr-
kan och jojken”).
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traditionella sångsätt. Exempelvis har samiska mässor arbetats 
fram, där jojken har fått ett viktigt utrymme.

Krister Stoor har skrivit en vetenskaplig artikel om jojkan-
dets historia under 1900-talet i den svenska delen av Sápmi. 
Hans val av perspektiv gör dock att artikeln också kan uppfat-
tas som ett inlägg i en diskussion om jojkandets plats i kyrk-
liga sammanhang. Genom att Stoor tonar ned det teologiska 
motståndets betydelse för jojkandets tillbakagång och i stället 
fokuserar på jojkar med ett tydligt kristet innehåll, kan artikeln 
betraktas som ett försök att visa att jojkande är förenligt med 
kristen tro och att det så har varit sedan århundraden tillbaka. 
Även om detta inte skulle vara Stoors avsikt med artikeln, kan 
den läsas och användas på detta sätt.

Jojken och gränsen mellan sakralt och profant

Den nordnorska debatten om jojkandet ger kunskap om vilka 
argument som förs fram i det offentliga samtalet om jojkens 
plats i kyrkorum och gudstjänstliv. I debatten hänvisar man 
visserligen till tradition och historia,45 men det är sällan som 
jojkande misstänkliggörs genom kopplingar till traditionell sa-
misk religion. I stället betonar flera av dem som vill hålla jojken 
utanför kyrkorummet, att jojken är ett legitimt uttryck för sa-
misk kultur men att den däremot inte är en sakral musikform. 
I jojkdebatten blir det därmed en gränsdragning mellan sakralt 
och profant, där jojken placeras i ett profant rum. 

Tore Johnsens samiska kontextuella teologi syftar till att 
förena samisk kultur med modern kristendomstolkning. I lik-
het med vissa debattörer i den nordnorska jojkdebatten upp-
fattar Johnsen jojkandet som ett profant sångsätt. Skillnaden 
är att Johnsen anser att även profan musik kan ha en plats i 
sakrala sammanhang. Detta gör han genom att hänvisa till att 
Martin Luther använde profan musik till sina psalmer. Johnsen 
går inte in på den långa historien av teologiska fördömanden 
av jojkandet, och den nordnorska jojkdebatten visar att teolo-
giska fördömanden inte heller utgör några frekventa argument 
som han skulle behöva tillbakavisa.

Liksom Tore Johnsens behandling av jojkandet i sin kon-

45 Om exempel på detta, se nästa avsnitt.
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textuella teologi kan Krister Stoors vetenskapliga artikel om 
kristna inslag i traditionella jojkar i Sverige sägas bygga broar 
mellan samisk och kyrklig kultur. Också Stoor avstår nästan 
helt från att skriva om teologers fördömande av jojkande. I 
stället lyfter han fram den starka tradition av jojkar till Gud 
Fader, Jesus Kristus, jungfru Maria och enskilda präster som 
har funnits i stora delar av det samiska området. Även om Stoor 
har skrivit en vetenskaplig artikel, är det möjligt att läsa och 
använda den som ett konstruktivt bidrag till en pågående dis-
kussion om jojkens plats i kyrkorum och gudstjänstliv. I stället 
för att betona jojkens profana karaktär, vilket uppenbarligen 
kan ge argument för både uteslutning från eller inbjudan till 
kyrkorum och gudstjänst, visar Stoor att jojkandet sedan lång 
tid tillbaka har ägt rum i ett kristet, sakralt sammanhang.

Historiebruk som innehåll och sammanhang

I de tre delundersökningarna framträder olika typer av histo-
riebruk. Jag kommer här att diskutera hur historiebruket för-
håller sig till aspekterna innehåll (content) och sammanhang 
(context). Syftet är att problematisera begreppet religiöst his-
toriebruk. De exempel som anförs representerar också olika 
typer av berättelser i Jörn Rüsens typologi: den traditionella, 
exemplariska, kritiska respektive genetiska berättelsen. De 
olika berättelsetyperna presenteras efterhand.46

Vad är det då som är historiebrukets innehåll i delunder-
sökningarna om jojken? Det är visserligen själva jojkandet som 
står i centrum för de historiska referenserna, men hänvisning-
arna till historien är vidare än så. I den nordnorska jojkde-
batten refererade representanter för de lokala församlingarna 
på olika sätt till historien. En kyrkorådsmedlem i Kautokeino 
menade att jojkmotståndet hade att göra med historien. ”Både 
den samiske historien og troen før kristendommen kom”. Här 
kopplas jojken alltså samman med den förkristna samiska re-
ligionen. En annan hänvisning till historien gäller traditionen 
inom det laestadianska sammanhang där sagespersonen var 
verksam: ”I det læstadianske miljøet vi hører til, så har ikke 

46 För en samlad presentation, se avsnittet ”Religiöst historiebruk som be-
grepp” ovan. För en tillämpning av berättelsetypologin på retrospektiva prak-
tiker, se Lindmark, ”Historiebruk i retrospektiva praktiker.”
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joik hørt til i forsamlingen”. I båda dessa exempel hänvisar 
personerna till vad de uppfattar som religiösa förhållanden. 
Historiebruket har alltså ett religiöst innehåll. Hur ska vi då 
förstå det sammanhang där det aktuella historiebruket före-
kommer? Ett sätt att svara på den frågan är att utgå ifrån att 
det i båda fallen handlar om representanter för lokala försam-
lingar inom Den norske kirke. Därmed skulle sammanhanget 
kunna betecknas som religiöst. Spelar det då någon roll att ut-
talandena gjordes i media och att de intervjuade personerna 
förmodligen var medvetna om att deras sätt att referera till his-
torien skulle nå fler än de egna församlingarnas medlemmar? 
Om vi betraktar mediescenen som det primära sammanhanget, 
är det alltså bara innehållet som gör att historiebruket i dessa 
två exempel kan kallas religiöst.

De anförda exemplen kan sägas representera den traditio-
nella berättelsen i Jörn Rüsens typologi. Det är behovet av be-
kräftelse som den berättelsetypen svarar mot genom att skapa 
kontinuitet och legitimera rådande normer. Hänvisningar till 
hur det alltid har varit som argument för hur det ska fortsätta 
att vara framstår som typiska för berättelser av det slaget. Ma-
terialet från den nordnorska jojkdebatten innehåller emellertid 
även andra typer av berättelser. Här skulle jag vilja lyfta fram 
ett exempel på en kritisk berättelse. Det som utmärker den är 
att den tillgodoser ett behov av ifrågasättande genom att an-
föra avvikande erfarenheter och kritiska exempel ur historien.

Den kritiska berättelsen representeras av den förre prästen 
Kjell Skogs uttalande till förmån för jojkens plats i kyrkan. 
Hans hänvisning till historien förtjänar epitetet kritisk berät-
telse genom att den pekar ut förhållanden som har rått men som 
måste ändras: ”Vi har vært vant til å høre at joik er hedensk, 
djevelsk og synd. Etter hvert aksepterte folk dette. Mange ble 
tvunget til å innse at joiken ikke hørte hjemme i Guds hus. I dag 
må vi tenke annerledes.” Hur ska vi då förstå detta historiebruk 
utifrån aspekterna innehåll (content) och sammanhang (con-
text)? Hänvisningen till historien avser äldre tiders teologiska 
fördömande av jojken, och därmed är innehållet att beteckna 
som religiöst, även om den kritiska berättelsen underkänner 
synsättet och i stället lyfter fram jojken som en del av en samisk 
kulturtradition som handlar om människors liv och känslor. 
Uttalandet fälldes under en debatt på en internationell kyrko-



107

festival, varför sammanhanget bör betecknas som religiöst.
Hur ska vi då förstå Tore Johnsens argumentering för jojkens 
plats i kyrkan? Jag skulle vilja hävda att den åtminstone i ett 
fall uppvisar den exemplariska berättelsens karaktäristika. En-
ligt Jörn Rüsen svarar en dylik berättelse mot behovet av re-
gelbundenhet genom att peka på förebilder i historien och där 
hämta konkreta råd för handling i nuet. Det är Johnsens hän-
visning till Luthers användning av profana sångers melodier 
som psalmkoraler som representerar denna typ av berättelse. 
Luthers förhållningssätt till profan musik framställs alltså som 
ett efterföljansvärt exempel. Eftersom historiebrukets innehåll 
gäller en företeelse i kyrkohistorien, och dess sammanhang 
utgörs av en modern katekes, måste historiebruket betecknas 
som religiöst ur båda aspekterna.

Det sista exemplet gäller Krister Stoors artikel om samisk 
jojktradition i Sverige. Som berättelsetyp ansluter den snarast 
till den genetiska berättelsen i Jörn Rüsens typologi. Denna 
berättelsetyp svarar mot ett behov av förändring genom att 
framhäva det föränderliga i historien, där händelser förutsät-
ter tidigare händelser. Historievetenskapliga texter är ofta av 
denna karaktär. Går det då att tolka Stoors vetenskapliga text 
som uttryck för ett historiebruk? Ja, det menar jag. Även om 
argumentationen inte är så explicit som i de exempel som be-
handlats ovan, kan Stoors artikel läsas som ett debattinlägg till 
förmån för jojkens plats i kyrkan. Det historiebruk som aktua-
liseras i den ”argumentationen” måste betecknas som religiöst 
ur en innehållslig aspekt: det är hänvisningarna till jojkar med 
kristet innehåll som utgör historiebrukets innehåll. Eftersom 
artikelns publiceringskanal är en vetenskaplig antologi, kan 
”argumentationen” sägas ha skett i ett icke-religiöst samman-
hang. Samtidigt ingår den aktuella antologin i ett vitbokspro-
jekt av kyrklig uppdragskaraktär inom ramen för en teologisk 
försoningsagenda, varför många läsare torde tillhöra ett kyrk-
ligt sammanhang. 

Vad är det då som framträder vid en indelning av det re-
ligiösa historiebruket i olika kategorier utifrån innehåll och 
sammanhang? För det första kan exemplen sägas illustrera 
problemen med att entydigt definiera det sammanhang där his-
toriebruket äger rum. Att enskilda aktörer har kyrkliga upp-
drag kvalificerar inte per automatik deras historiebruk som re-
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ligiöst. Omvänt kan budskapet främst vara avsett för den egna 
religiösa gemenskapen, även om uttalandena görs i allmänna 
medier. På motsvarande sätt kan ett vetenskapligt sammanhang 
användas som en arena för inspel mot religiösa gemenskaper. 
Många sammanhang kan alltså vara svåra att definiera, och 
dessutom kan en och samma aktör ingå i olika sammanhang, 
varför det kan vara svårt att särskilja vilket sammanhang som 
historiebruket ska förstås inom. 

Svårigheterna med att entydigt fastställa i vilket samman-
hang ett historiebruk äger rum, aktualiserar Jakob Dahlbackas 
argumentering för att Anders Svedbergs historiebruk riktade 
sig till en kristen österbottnisk minnesgemenskap trots att 
Svedberg utövade sitt historiebruk i läroböcker och profana 
tidskrifter. Dahlbacka har alltså brottats med motsvarande 
problem och valt lösningen att betrakta den religiösa minnes-
gemenskapen som det primära sammanhanget för Svedbergs 
historiebruk. Som ett argument för detta val hänvisar Dahl-
backa till att kristendomen vid denna tid fungerade som alla 
människors grundberättelse i det aktuella området. Ska vi 
förstå Dahlbackas argumentering så att han gör en dygd av 
nödvändigheten, eller finns det sakliga skäl för att inta en så 
pragmatisk hållning? I stället för att gå in i en diskussion av de 
österbottniska sakförhållandena kommer jag att tillämpa reso-
nemanget på de olika typerna av historiebruk som kan iden-
tifieras i de tre undersökningarna av synen på jojkens plats i 
kyrkan.

Ett möjligt sätt att förstå de olika typerna av historiebruk 
är att betrakta den nordnorska jojkdebatten, Tore Johnsens be-
handling av jojken inom samisk kontextuell teologi och Kris-
ter Stoors vetenskapliga framställning om samisk jojktradition 
med kristet innehåll i Sverige som delar av en och samma dis-
kussion. Oavsett i vilket sammanhang som argument förs fram 
med stöd av historien, är det samma övergripande fråga som 
behandlas: Har jojken något existensberättigande i kyrkorum 
och gudstjänstliv? Med detta betraktelsesätt skulle alla inlägg i 
den diskussionen kunna sägas ske i ett religiöst sammanhang, 
och allt historiebruk skulle därmed kunna uppfattas som reli-
giöst, oavsett dess innehåll.

Riskerar då inte undersökningen att förlora i analytisk 
skärpa, om forskaren avhänder sig möjligheten till en tydligare 
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uppdelning av det religiösa historiebruket i olika kategorier? 
Den frågan är relevant bara om distinktionerna mellan histo-
riebrukets religiösa respektive icke-religiösa sammanhang och 
innehåll är betydelsebärande. Min uppfattning är att distink-
tionerna verkligen är betydelsefulla och att det just därför är 
viktigt att komma fram till en rimlig förståelse av var grän-
serna bör dras. I många fall kan det vara motiverat att göra en 
tydlig distinktion mellan olika sammanhang i syfte att komma 
åt skillnader i historiebrukets innehåll och funktion, men i det 
aktuella fallet är källmaterialet för litet och skillnaderna för 
oklara för att en finfördelad kategoriindelning ska bli menings-
full. Risken är att undersökningen inte kommer längre än till 
en sortering av historiebruket i olika kategorier. När de skif-
tande företeelser som är föremål för analys i de tre delstudi-
erna uppfattas som delar av en och samma diskussion, kan i 
stället andra aspekter hamna i fokus för analysen, till exempel 
de olika berättelsetyper som förekommer i materialet och vad 
de säger om det religiösa historiebruket. Om vi ska tillspetsa 
resonemanget, kan vi säga att det är viktigare att aktörernas 
gränsdragningar framträder än forskarens.

Religiöst historiebruk som berättelse om 
kontinuitet och förändring

Som framgått av föregående avsnitt är Jörn Rüsens fyra berät-
telsetyper tydligt representerade i materialet. Typologin fram-
häver olika sätt att förbinda nuet med det förflutna, och av-
slutningsvis skulle jag vilja koppla de olika berättelsetyperna 
till den gränsdragning mellan sakralt och profant som är ett 
dominerande tema i artikeln. Det är särskilt aspekterna konti-
nuitet och förändring som jag kommer att uppmärksamma här.
Den traditionella berättelsen används i den nordnorska jojkde-
batten för att motivera en skarp gräns mellan sakralt och pro-
fant genom att placera jojken utanför kyrkan. Eftersom jojken 
tidigare inte har varit välkommen i kyrkan, ska den fortsätta 
att hållas utanför. Det dominerande förhållningssättet bland 
dem som vill hålla jojken utanför kyrkan är annars att jojken i 
sig är ett legitimt uttryck för samisk kultur, men att den inte är 
någon sakral musikform. Den traditionella berättelsen skärper 
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gränsen ytterligare genom att aktualisera en lång historia av 
tydlig åtskillnad. I det ena av de två exemplen hänvisas således 
till traditionen inom den laestadianska väckelsemiljön, medan 
skiljelinjen i det andra exemplet understryks ännu kraftigare 
genom att jojken kopplas till den förkristna tron.

Den kritiska berättelsen ifrågasätter det tidigare fördö-
mandet och öppnar för nya förhållningssätt. Medan den tra-
ditionella berättelsen således framhäver historiens kontinui-
tet, bygger den kritiska berättelsen på diskontinuitet. Det är 
skillnaderna och inte likheterna mellan då och nu som står i 
fokus för historiebruket i den kritiska berättelsen. I den förre 
prästen Kjell Skogs debattinlägg formuleras diskontinuiteten 
mycket tydligt: ”I dag må vi tenke annerledes.” Den kritiska 
berättelsen erkänner alltså det som uppfattas som problema-
tiskt i historien, men den tar avstånd från detta och föreslår nya 
handlingsalternativ. Även den kritiska berättelsen innehåller en 
historisk konstant: jojken har alltid varit ett legitimt uttryck för 
samisk kultur. Det är bara de felaktiga uppfattningarna om den 
som ska förändras.

Tore Johnsens exemplariska berättelse lyfter fram föredöm-
ligt handlande i historien som vägledning för den dagsaktuella 
situationen. På samma sätt som Martin Luther satte profan 
musik till psalmtexter, kan jojken användas i kyrkliga samman-
hang. Sångsätten är i sig neut rala och bör inte bli föremål för 
uppdelning i sakralt och profant. Den exemplariska berättelsen 
kan alltid ifrågasättas med stöd av motexempel. För att fungera 
måste exemplen därför vara auktoritativa. Hänvisningen till 
Luthers agerande gör att den exemplariska berättelsen förbätt-
rar sina möjligheter att övertyga i ett sammanhang där Luther 
utgör en auktoritet. På samma sätt som den kritiska berättel-
sen kan den exemplariska berättelsen stå för diskontinuitet: 
exemplen behöver inte vara representativa för hur frågan har 
hanterats i historien, utan kan snarare utgöra motexempel som 
framställs som efterföljansvärda.

Den genetiska berättelsen är den mest öppna berättelsen, 
där det kan vara svårt att urskilja något tydligt argument. Men 
även den genetiska berättelsen, som framhäver historisk ut-
veckling, kan representera ett historiebruk. Krister Stoors un-
dersökning av jojktraditionen i Sverige lyfter fram de många 
jojkarna med kristet innehåll. Förändringsaspekten framträder 



111

inte minst i hur jojkandet har utvecklats under kristendomens 
påverkan och hur kyrkor har förändrat sin inställning till joj-
ken. Samtidigt kan tydliggörandet av den långa historien av 
jojkande med kristet innehåll uppfattas som en betoning av 
kontinuitetsaspekten. Under lång tid har samer ägnat sig åt joj-
kande med kristet innehåll. Därför kan jojken inte utestängas 
ur kyrkorum och gudstjänstliv med hänvisning till att det är ett 
profant sångsätt. 

Det är alltså motståndarna till jojk i kyrkorum och guds-
tjänstliv som i sitt historiebruk står för den traditionella berät-
telsen och dess betoning av kontinuitet. Det historiebruk som 
kommer till uttryck i de övriga tre berättelsetyperna lämnar 
stöd för jojkens plats i kyrkan. Intressant nog kan dessa kri-
tiska, exemplariska och genetiska berättelser aktualisera både 
kontinuitets- och förändringsaspekter. Även ett historiebruk 
som används till stöd för en önskvärd förändring kan alltså 
lyfta fram historiska förhållanden av lång kontinuitet. Det av-
görande är vad som ska bevaras oförändrat och vad som ska 
förändras.
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Historiebruk i retrospektiva praktiker
Historikers bidrag till försoning

Daniel Lindmark

Hösten 2012 inleddes ett projekt om de historiska relationerna 
mellan Svenska kyrkan och samerna.1 Det rör sig om ett forsk-
ningsprojekt som på vetenskaplig grund ska kartlägga hur 
samerna och deras kultur har påverkats av Svenska kyrkan och 
dess verksamhet. Samtidigt är det ett vitboksprojekt som har 
till uppgift att särskilt belysa de problematiska inslagen i rela-
tionen mellan kyrkan och samerna, oavsett om dessa kan be-
tecknas som tvång, förtryck, övergrepp, diskriminering eller ra-
sism. Projektet ingår i Svenska kyrkans försoningsarbete, som 
syftar till att ge samisk kultur och identitet ett större utrymme 
inom kyrkans tro och liv.2 Under 2016 kommer projektet att 
resultera i både en vetenskaplig antologi och en mer problema-
tiserande sammanfattning av antologins resultat. Som ansvarig 
för detta projekt har jag på nära håll konfronterats med de 
problem det kan innebära att som historiker medverka i en 
retrospektiv praktik.3 

Artikeln har tillkommit inom ramen för forskningsprojektet ”Saami Voices 
and Sorry Churches: Use of History in Church-Saami Reconciliation Proces-
ses”, som finansieras av Forskningsrådet Formas 2012–2015 och leds av pro-
fessor Daniel Lindmark, Umeå universitet. 
1 Projektet kallas ”Svenska kyrkan och samerna – ett vitboksprojekt”. Projek-
tets uppläggning presenteras kortfattat under rubriken ”Retrospektiva prakti-
ker och vitboksprojektet om Svenska kyrkan och samerna” nedan.
2 En detaljerad genomgång av det kyrkliga försoningsarbetet föreligger i Karl-
Johan Tyrberg, ”Försoningsprocessen mellan Svenska kyrkan och samerna: 
Initiativ och insatser 1990–2012”, i De historiska relationerna mellan Svenska 
kyrkan och samerna: En vetenskaplig antologi, red. Daniel Lindmark & Olle 
Sundström (Skellefteå: Artos, 2016), 43–78. Den direkta bakgrunden till vit-
boksprojektet behandlas i Daniel Lindmark, ”Sanningen ska göra er fria: Kyr-
kan, samerna och historien”, i Religion: Konflikt och försoning, red. Lars Sö-
derholm, Henrik Friberg-Fernros, Erik Lundgren & Hanna Stenström (Lund: 
Förbundet Kristen humanism, 2015), 83–93.
3 Med termen retrospektiva praktiker avses kritiska reflexioner över och 
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En historiker som engagerar sig i ett vitboksprojekt ställs inför 
ett antal intrikata frågor. Går det att lägga moraliska aspekter 
på historien, och med vilken måttstock ska man i så fall döma 
gångna tiders människor? Riskerar inte en utgångspunkt i 
dagens normer och värderingar att leda till presentism, en 
anakronistisk fångenskap i nuet som är väsensfrämmande 
för en historiker? Till de moraliska aspekterna i det aktuella 
vitboksprojektet hör också frågan om det rimliga i att ställa 
dagens kyrka till svars för idéer, strukturer och handlingar 
som ibland ligger flera hundra år tillbaka i tiden. Är det för 
övrigt möjligt att särskilja vad som var kyrkans respektive 
statens ansvar i en tid när kyrkan utgjorde en integrerad del av 
statsmakten?

De problematiska aspekterna på historikers involvering i 
vitboksprojekt är föremål för en växande diskussion bland his-
toriker. Vid Svenska historikermötet i Stockholm 2014 ägnades 
två sessioner åt dylika frågor,4 och 2016 kommer ett tema-
nummer av Historisk tidskrift att vigas åt temat ”Historiker i 
försoning”.5 Bakgrunden är de många vitböcker och sannings- 
och försoningskommissioner som har kommit till stånd under 
de senaste decennierna. Omfattningen av detta internationella 
fenomen har gjort att företeelsen i sig har tilldragit sig forska-
res uppmärksamhet.6 Samtidigt har historikers engagemang i 

granskningar av historiska oförrätter. Ibland används också termen ångerns 
politik (politics of regret) som en samlingsbeteckning för sådana retrospektiva 
praktiker som sanningskommissioner, vitböcker och offentliga ursäkter. För 
en utredning av begreppen inom den internationella forskningen på fältet, se 
David Sjögren, ”Att göra upp med det förflutna: Sanningskommissioner, offici-
ella ursäkter och vitböcker i ett svenskt och internationellt perspektiv”, i Lind-
mark & Sundström, De historiska relationerna, 123–152. Se även Gunlög Fur, 
”Att sona det förflutna”, i Lindmark & Sundström, De historiska relationerna, 
153–190. Under rubriken ”Retrospektiva praktiker och vitboksprojektet om 
Svenska kyrkan och samerna” nedan presenteras företeelsen kortfattat med 
både internationella och svenska exempel.
4 Sessionerna hette ”Historiska rättvisa” respektive ”Historikers roll vid uppgö-
relser med det förflutna”. ”Svenska historikermötet: Program: Stockholm 8–10 
maj” (2014), http://www.historia.su.se/polopoly_fs/1.175268.1398246568!/
menu/standard/file/Historikermotet_program_Low.pdf (2015-11-30).
5 ”Historisk tidskrifts temanummer 2016: Historiker i försoning: Inbjudan” 
(2015), http://www.historisktidskrift.se/documents/CallForPaper_Historiker_i_
forsoning_2016_000.pdf (2015-11-30).
6 För aktuella introduktioner till fältet, se Sjögren, ”Att göra upp med det 
förflutna”, respektive Fur, ”Att sona det förflutna”.
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projekt som syftar till uppgörelse med det förflutna lett till en 
fördjupad reflexion över historikerns roll, inte minst histori-
kerns möjligheter att hantera moraliska frågor i den historiska 
forskningen.7 En ännu mer övergripande fråga är om en histo-
riker kan bevara sin professionella integritet i ett ideologistyrt 
projekt. Vitboksprojekt och sannings- och försoningskommis-
sioner aktualiserar nämligen uppdragsforskningens dilemma, 
men ännu mer tillspetsat, eftersom det rör sig om projekt som 
har en tydlig ideologisk agenda.

I den här artikeln kommer jag att behandla ett antal av de 
problem som gör sig påminda när historiker ställer sin veten-
skapliga kompetens till förfogande i retrospektiva praktiker.8 
Den övergripande frågan gäller historikers bidrag till kyrkligt 
försoningsarbete: Vilken historisk kunskap önskar avnämarna 
och vilken historisk kunskap kan historiker bidra med? Det 
empiriska underlaget utgörs av vitboksprojektet om Svenska 
kyrkan och samerna, inklusive de uttalanden och förarbeten 
som ledde fram till projektet. Efter en inledande redogörelse 
för vitboksprojektets uppläggning kommer jag att tillämpa ett 
par teoretiska modeller från historiebruksforskningen för att 
problematisera kopplingen mellan det förflutna och samtiden 
i sådana retrospektiva praktiker som ett vitboksprojekt utgör. 
Därefter kommer jag att diskutera på vilket sätt historiska fors-
kare kan bidra till försoning utifrån sin professionella kompe-
tens. Särskild uppmärksamhet ägnas åt frågor om hur kyrkan 
har framträtt och representerats i historien och vilka implika-
tioner detta kan tänkas ha för synen på kyrkans ansvar. Reso-
nemangen sammanfattas i anslutning till vetenskapssociologisk 
teoribildning, och artikeln avslutas med förslag på hur histori-
ker ska kunna bidra till försoning på ett mer konstruktivt sätt 
utan att behöva uppge sin vetenskapliga integritet. 

Att reflektera över den vetenskapliga praktik som man själv 
är involverad i, kan vara både nyttigt och lärorikt. En sådan 
reflektion kan bidra till en ökad medvetenhet om villkoren för 

7 Om historikers moraliska ställningstaganden, se t.ex. Martin Wiklund, His-
toria som domstol: Historisk värdering och retorisk argumentation kring ”68” 
(Nora: Nya Doxa, 2012).
8 Med historiker avses i detta sammanhang forskare från olika discipliner som 
bidrar med kunskap om historien, framför allt historia, kyrkohistoria och re-
ligionshistoria.
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den verksamhet som man bedriver. Att dra generella slutsat-
ser utifrån den egna vetenskapliga praktiken är dock vanskligt. 
Det är långt ifrån säkert att en enskild forskares erfarenheter 
från vitboksprojektet om Svenska kyrkan och samerna är till-
lämpliga på andra projekt inom olika typer av retrospektiva 
praktiker. Ett sätt att undvika risken för att specifika egenheter 
utan saklig grund uppfattas som allmängiltiga, är att tillämpa 
relevant teoribildning. Då kan teorin bidra med generella per-
spektiv och därmed bilda ett korrektiv mot vilket enskilda 
egenheter kan bedömas.

Ett första steg mot en rimlig generaliserbarhet representeras 
av begreppet retrospektiva praktiker, vilket genom sin defini-
tion placerar vitboksprojektet om Svenska kyrkan och samerna 
i ett större sammanhang av likartade företeelser. Ett andra steg 
är tillämpningen av olika historiebruksteorier, som bidrar till 
att lyfta fram generella drag i all användning av historia. Ett 
tredje steg är slutligen att betrakta vitboksprojektets upplägg-
ning och artikelns resonemang därom utifrån ett vetenskaps-
sociologiskt perspektiv, där begreppet boundary-work fram-
häver forskares benägenhet att dra en gräns mellan den egna 
vetenskapliga verksamheten och annan verksamhet som inte 
bedöms vara fullt lika vetenskaplig. 

Retrospektiva praktiker och vitboksprojektet om 
Svenska kyrkan och samerna

Retrospektiva praktiker inbegriper sådana företeelser som san-
ningskommissioner, vitböcker och offentliga ursäkter. Under 
de senaste decennierna har dessa företeelser blivit allt vanli-
gare, både i Sverige och internationellt. För underprivilegierade 
grupper har retrospektiva praktiker erbjudit möjligheter att 
vinna allmänhetens uppmärksamhet, få historiska oförrätter 
erkända och utverka olika typer av kompensation. En bred 
flora av övergrepp har varit föremål för retrospektiva prak-
tiker: kolonialmakters förtryck av urfolk, massavrättningar 
och folkmord, diskriminering av etniska grupper, tvångsom-
händertagande av barn, tvångssterilisering, lobotomering med 
mera. Ofta är det stater som ställs till svars för övergrepp i 
det förflutna, men även andra organisationer berörs, däribland 
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kristna samfund. I vissa typer av övergrepp där både statliga 
och kyrkliga organisationer har varit inblandade, har paral-
lella retrospektiva praktiker ägt rum. Detta gäller till exempel 
uppgörelsen med apartheid-politiken i Sydafrika och proces-
serna kring tvångsomhändertagna och bortadopterade barn i 
Australien.9

I Sverige har staten varit involverad i flera processer som 
har syftat till erkännande och upprättelse. Tvångssterilisering, 
tvångsomhändertagande av barn och diskriminering av romer 
har uppmärksammats i olika typer av retrospektiva prakti-
ker.10 Även Svenska kyrkan har engagerat sig i kritisk reflexion 
över sitt förflutna. Dokumentationsprojekt om kyrkans förhål-
lande till romer respektive samer har initierats under de senaste 
åren.11

Vitboksprojektet om Svenska kyrkan och samerna tillkom 
som ett direkt resultat av önskemål som uttrycktes vid en kon-
ferens i Kiruna den 11–13 oktober 2011. Representanter för 
Svenska kyrkan och olika samiska organ genomförde då en 
hearing under namnet Ságastallamat, där frågan gällde hur 
samisk kultur och erfarenhet skulle kunna få större utrymme 
inom Svenska kyrkan. Konferensen utgjorde ett led i en förso-
ningsprocess som hade tagit fart i början av 1990-talet, när det 
internationella ekumeniska samarbetet gav viktiga impulser 
till att ägna de samiska frågorna större uppmärksamhet inom 
Svenska kyrkan.12 Arbetsgrupper för det samiska arbetet inrät-
tades i de två nordligaste stiften, och samarbete inleddes med 
Den norske kirke. Försoningsgudstjänster hölls och tidningen 
Daerpies Dierie började utkomma. 

Också på riksnivå uppmärksammades de samiska frå-

9 I det senare fallet finns ett antal offentliga ursäkter från federala, delstatliga 
och kyrkliga organisationer samlade på en särskild webbsajt, ”Apologies”, 
http://vanish.org.au/resources/apologies (2015-11-30).
10 Kerstin Wigzell, Barnen som samhället svek: Åtgärder med anledning av 
övergrepp och allvarliga försummelser i samhällsvården, SOU 2011:9 (Stock-
holm: Fritze, 2011); Den mörka och okända historien: Vitbok om övergrepp 
och kränkningar av romer under 1900-talet, Ds 2014:8 (Stockholm: Arbets-
marknadsdepartementet, 2014).
11 Ida Ohlsson Al Fakir, Svenska kyrkans förhållande till romer och resande ca 
1900–1950 (Uppsala: Svenska kyrkans forskningsenhet, 2013).
12 Bo Lundmark, ”O må vi vakna upp! Samerna, svenska kyrkan och frikyr-
korna under 1900-talet”, Kyrkohistorisk Årsskrift 111 (2011): 61–73.
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gorna. Med inspiration från tillkomsten av Sametinget inrät-
tade Svenska kyrkan år 1996 ett samiskt råd, som från år 2000 
kallas Samiska rådet inom Svenska kyrkan. År 2005 tillsatte 
Kyrkomötet en utredning om samiska frågor i Svenska kyr-
kan. Direktiven var tydliga med att bakgrunden var en historia 
av förtryck: ”Det samiska folket är en ursprungsbefolkning. 
Alltifrån den tidigare kolonisationen och långt in på 1900-ta-
let har övergrepp begåtts gentemot den samiska befolkningen. 
Svenska kyrkan har bidragit till detta.”13 När utredningen Sa-
miska frågor i Svenska kyrkan publicerades i november 2006, 
konstaterades att kyrkan bär ett ansvar för historien:

Liksom andra kyrkor har Svenska kyrkan varit en del av en kolo-
niserande statsmakt i områden där det funnits en urbefolkning. 
En del i detta förtryck har varit viljan att förhindra att samiska 
historiska särdrag, särskilda traditioner och samisk kultur kom-
mit till uttryck. Den samiska identiteten har inte kunnat speglas i 
gudstjänster och övrigt kyrkoliv.14

Bland utredningens förslag återfanns en hearing om samisk 
identitet i relation till Svenska kyrkans bekännelse. Det var alltså 
detta förslag som resulterade i konferensen Ságastallamat i okto-
ber 2011. De krav på historisk dokumentation av kyrkans över-
grepp som restes där, ledde till att Svenska kyrkans teologiska 
kommitté tog fram ett förslag till vitboksprojekt som godkändes 
av Kyrkostyrelsens arbetsutskott i mars 2012.15

Vitboksprojektet kom att finansieras av Svenska kyrkans 
forskningsenhet.16 Projektet placerades vid Umeå universitet, 
som bidrog med vissa resurser i form av lokaler och tid för 
samordning och forskning. Till projektet knöts en styrgrupp 
med representanter för Svenska kyrkan, samerna och Umeå 
universitet. Projektet inleddes i november 2012 när det första 
styrgruppsmötet hölls. Den projektplan som styrgruppen utar-

13 Sören Ekström & Marie Schött, Samiska frågor i Svenska kyrkan, SKU 
2006:1 (Stockholm: Svenska kyrkan, 2006).
14 Ekström & Schött, Samiska frågor i Svenska kyrkan.
15 ”Förslag till åtgärder med anledning av en hearing om samerna och Svenska 
kyrkan, Ságastallamat.” Underlag för beslut i Kyrkostyrelsens AU 2012-03-29, 
§ 40. Svenska kyrkan, Kyrkokansliet, Uppsala.
16 En utförligare presentation av projektet, dess organisation och genomför-
ande föreligger i Daniel Lindmark & Olle Sundström, ”Svenska kyrkan och 
samerna ” ett vitboksprojekt: Presentation av projektet och antologin”, i Lind-
mark & Sundström, De historiska relationerna, 21–39.
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betade, upptog två publikationer, dels en vetenskaplig antologi, 
dels en populärvetenskaplig sammanfattning inramad av mer 
problematiserande texter. Båda böckerna kommer att publice-
ras under 2016.

Retrospektiva praktiker och historiebruk

Ett vitboksprojekt kan sägas ingå i en mångskiftande flora av 
retrospektiva praktiker där forskningen ännu inte har nått 
fram till enhetliga termer och begrepp. Sociologen John Torpey 
har dock skapat en typologi som utgår ifrån hur omfattande 
åtgärder som de olika praktikerna syftar till.17  Om man be-
traktar de olika retrospektiva praktikerna som olika typer av 
historiebruk, kan Torpeys typologi sägas hantera vissa delar av 
historiebrukets varför-dimension. Kategorierna uttrycker helt 
enkelt vad de olika praktikerna vill uppnå med sin bearbet-
ning av historien. Med kommunicerande historia avser Torpey 
ambitionen att sprida kunskap om historiska oförrätter genom 
sådant som publikationer, seminarier och revidering av lärome-
del. På en något högre ambitionsnivå placerar han ursäktande 
praktiker, som innebär att företrädare för organisationer och 
verksamheter tar ansvar för det inträffade, uttrycker sin sorg 
och medkänsla och lovar att det inte ska inträffa igen.  Am-
bitionsnivån är ännu högre för det Torpey kallar försonande 
praktiker. I sådana fall är syftet att offer och förövare ska kunna 
mötas i en försoningsprocess för att läka sår och tillsammans 
gå vidare. De mest genomgripande förändringarna eftersträvas 
i de fall som Torpey avser med begreppet övergångsrättvisa. Då 
handlar det om politiska maktskiften där en ny politisk ledning 
ställer tidigare makthavare till svars för begångna övergrepp.

Vitboksprojektet om Svenska kyrkan och samerna kan sä-
gas utgöra ett exempel på kommunicerande historia. Uppgiften 
är att ta fram, sammanställa och sprida kunskap om relatio-
nerna mellan kyrkan och samerna genom historien. Projektet 
utgör dock en del av ett mer omfattande försoningsarbete, där 
olika företrädare för Svenska kyrkan har uttryckt mer långt-

17 John Torpey, ”Introduction: Politics of the past”, i Politics and the Past: On 
Repairing Historical Injustices, red. John Torpey (Oxford: Rowman & Little-
field Publishers, 2003).
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gående ambitioner.18 Också inom vitboksprojektets styrgrupp 
finns förhoppningar om att projektet ska leda till både ursäk-
tande och försonande praktiker.19

Arbetet med ett vitboksprojekt innebär alltså att man som 
historiker medverkar i en retrospektiv praktik. Varje form av 
retrospektiv praktik aktualiserar frågor om relationen mellan 
nuet och det förflutna. Mer eller mindre uttalat finns också en 
idé om en framtida förändring.  En retrospektiv praktik repre-
senterar således ett bruk av historien där något problematiskt 
i historien inte bara påverkar nuet, utan också ställs i relation 
till en önskvärd framtid. Retrospektiva praktiker laborerar 
därmed med de tidsdimensioner – dåtid, nutid och framtid – 
som många historieteoretiker uppfattar som bärande inslag i 
ett historiemedvetande.20 

Förhållandet mellan det förflutna och nuet kan utformas på 
olika sätt. Historiefilosofen Jörn Rüsen talar om att historiska 
berättelser kan fylla olika behov.21 Den traditionella berättel-
sen svarar mot ett behov av bekräftelse. Den skapar kontinui-
tet och legitimerar rådande normer. Behovet av regelbunden-
het tillgodoses genom den exemplariska berättelsen, som drar 
lärdomar ur historien och genom sedelärande berättelser ger 
konkreta råd för handling i nuet. Genom att den kritiska berät-
telsen lyfter fram avvikande erfarenheter och varnande exem-
pel ur historien, svarar den mot ett behov av ifrågasättande. 
Förändring är slutligen det behov som tillgodoses genom den 
genetiska berättelsen, där historisk utveckling står i centrum 
och enskilda händelser förutsätter tidigare händelser. 

Retrospektiva praktiker är i allmänhet sprungna ur ett be-

18 Se t.ex. Carola Nordbäck, ”’En försoningens väg i Jesu namn’: Perspektiv 
på Svenska kyrkans försoningsarbete”, i Lindmark & Sundström, De histo-
riska relationerna, 79–122. 
19 Lindmark & Sundström, ”Svenska kyrkan och samerna”; se även Lind-
mark, ”Sanningen ska göra er fria.”
20 För en analys av begreppet historiemedvetande och dess användning i 
svensk forskning, se Robert Thorp, Historical Consciousness, Historical Me-
dia, and History Education (Umeå: Forskarskolan historiska medier, 2014).
21 Jörn Rüsen, Berättande och förnuft: Historieteoretiska texter (Göteborg: 
Daidalos, 2004). Rüsens berättelsetyper kan uppfattas som en vidareutveck-
ling av Friedrich Nietzsches kategorier monumental, exemplarisk och kritisk 
historia. Friedrich Nietzsche, Om historiens nytta och skada: En otidsenlig be-
traktelse (Stockholm: Rabén Prisma, 1998). 
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hov att ifrågasätta rådande normer och strukturer. De berät-
telser som skapas kan därför bli kritiska. De stryker historien 
mothårs. Det handlar om att lyfta fram den historia som har 
varit fördold, den historia som har förtigits och förnekats. I 
anslutning till Jörn Rüsens kategorier är det således rimligt att 
tänka sig att vitboksprojektet producerar kritiska berättelser, 
men en närmare analys kan säkert påvisa inslag också av ex-
emplariska berättelser, där historiska exempel presenteras som 
efterföljansvärda. Samtidigt finns det skäl att förvänta sig ett 
stort inslag av genetiska berättelser i de artiklar som ingår i 
vitboksantologin. Till historikerns yrkesidentitet hör nämligen 
att studera och förklara förändring.

Medan Rüsens kategorier kan sägas hantera historiebrukets 
hur-dimension, svarar Klas-Göran Karlssons typologi mot his-
toriebrukets vad-dimension, det vill säga vad historien används 
till och i vilka sammanhang den används.22 Karlsson urskiljer 
ett antal historiebruk: vetenskapligt, politiskt, ideologiskt, mo-
raliskt, pedagogiskt, kommersiellt, existentiellt. Kategorierna 
är delvis överlappande, och typologin bör uppfattas som orien-
teringspunkter vid analys av den mångfasetterade karaktären 
hos faktiskt historiebruk.

Som projektet om Svenska kyrkan och samerna är upplagt 
med en vetenskaplig antologi, där enskilda forskare har möjlig-
het att själva välja perspektiv, är det rimligt att hävda att ar-
tiklarna representerar ett vetenskapligt historiebruk. Projektet 
som helhet styrs dock av en teologisk försoningsagenda som 
faller utanför den etablerade vetenskapens råmärken. Redan 
inriktningen mot och beteckningen på de inslag i historien som 
har bedömts som problematiska – tvång, förtryck, övergrepp, 
diskriminering, rasism – kan sägas signalera ett ideologiskt his-
toriebruk. Det handlar alltså om att anlägga ett bestämt per-
spektiv på historien. Uppdraget har vidare tydliga moraliska 
övertoner, genom att projektet utgör en del av ett större förso-
ningsarbete som avser att ge den svaga och förtryckta parten 

22 För denna distinktion, se Thorp, Historical Consciousness, 31–32. Karls-
sons typologi presenteras bland annat i Klas-Göran Karlsson, ”Historiedidak-
tik: Begrepp, teori och analys”, i Historien är nu: En introduktion till historie-
didaktiken, red. Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander (Lund: Studentlitteratur, 
2004), 21–66. Karlsson tar upp ett politiskt-pedagogiskt historiebruk, men det 
kan finnas anledning att betrakta detta som två olika typer.
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upprättelse. För enskilda samer kan vitboksprojektet också re-
presentera ett existentiellt historiebruk genom att samiska erfa-
renheter blir synliggjorda. 

Tillämpningen av Torpeys, Rüsens och Karlssons katego-
rier kan bidra till att tydliggöra den komplexa mosaik av olika 
historiebruk som vitboksprojektet kan sägas representera. Det 
är uppenbart att projektet kan betraktas ur olika perspektiv 
och förstås på många sätt. Utifrån min roll som vetenskaplig 
ledare vill jag gärna prioritera sådana varför-, vad- och hur-di-
mensioner i projektets historiebruk som framhäver kommuni-
cerande historia, genetiska berättelser respektive vetenskapligt 
historiebruk. Samtidigt är det tydligt att projektet representerar 
många andra bruk av historien. Vitboksprojektet bär alltså på 
inbyggda spänningar som sätter den professionella historikeri-
dentiteten på prov. 

Vitboksprojektet om Svenska kyrkan och samerna har valt 
att strukturera arbetet så att enskilda forskare inte ska be-
höva ta ansvar för projektets övergripande syfte inom ramen 
för Svenska kyrkans försoningsarbete. Det innebär att var och 
en av det trettiotal forskare som bidrar med en artikel till den 
vetenskapliga antologi som projektet ska resultera i, är fri att 
själv välja perspektiv på den tematik som behandlas.23 Varje 
enskild forskare avgör också själv om han eller hon vill disku-
tera de moraliska aspekter och den koppling till nutiden som 
vitboksprojektet implicerar. Inte desto mindre har antologins 
redaktörer och vitboksprojektets ledning anledning att beröra 
dessa frågor i introducerande och syntetiserande texter. Den 
viktigaste syntetiserande texten kommer att utgöras av en kor-
tare och mer lättillgänglig bok, där antologins resultat presen-
teras för en bredare allmänhet.24 Även här kommer dock en 
boskillnad att göras mellan redovisningen av de vetenskapliga 
resultaten och den mer ideologistyrda diskussionen. Medan 
antologins redaktörer kommer att sammanfatta artiklarnas 
innehåll i en syntetiserande text, blir de mer ideologistyrda de-
larna hanterade i särskilda texter skrivna av personer aktiva 
i försoningsarbetet.25 Dessa teologer kommer bland annat att 

23 Lindmark & Sundström, De historiska relationerna.
24 Daniel Lindmark & Olle Sundström, red., Samerna och Svenska kyrkan: 
Underlag för kyrkligt försoningsarbete (under utg.).
25 Tore Johnsen, ”Erkänd historia och förnyade relationer: Perspektiv på för-
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behandla frågan om vilket ansvar Svenska kyrkan i dag kan 
sägas ha för det som har hänt i det förflutna.

Det är flera frågor som aktualiseras vid denna tydliga gräns-
dragning mellan å ena sidan historikerns vetenskapliga analys 
av det förflutna och å andra sidan teologers mera normativa 
eller konstruktiva kopplingar mellan då och nu. Uppdelningen 
kan tyckas implicera att historievetenskapen är värderings-
fri och icke-normativ. Inom den vetenskaps- och historieteo-
retiska diskussionen är detta emellertid sedan länge en långt 
ifrån självklar ståndpunkt. Martin Wiklund visar exempelvis 
hur historiker visserligen tenderar att upprätthålla föreställ-
ningen om en objektiv och värderingsfri vetenskaplig forskning 
men att de samtidigt gör ett antal implicita ställningstaganden 
av ideologisk och moralisk karaktär.26 Wiklund pläderar i det 
sammanhanget för mer explicita resonemang där värderande 
utsagor blir tydliga och möjliga att granska. Den fråga som 
uppdelningen aktualiserar är just hur historiker kan bidra till 
försoning när deras yrkesidentitet snarast förbjuder dem att 
göra explicita värderande utsagor. Eller för att återknyta till 
historiebruksdiskussionen: Hur kan man som historiker tillgo-
dose andra bruk av historien än det vetenskapliga utan att göra 
avkall på sin yrkesidentitet.27 

Historisk kunskap som grund för försoning

Ett rimligt första sätt att betrakta historikers bidrag till förso-
ning är att lyfta fram den historiska kunskap som historiefors-
kare producerar. Oavsett hur långtgående mål som gäller för en 
retrospektiv praktik, handlar historikers bidrag om att ta fram 
och förmedla kunskap om vad som har ägt rum i historien. Det 
är på den grunden som olika typer av historiebruk kan bygga. 

Inom den försoningsteologiska tradition som har utvecklats 
på basis av internationella erfarenheter, inte minst ifrån Sydaf-
rika och Latinamerika, har den norske teologen Tore Johnsen 

soningsarbetet mellan kyrkan och samerna”, i Lindmark & Sundström, Sam-
erna och Svenska kyrkan; Carl Reinhold Bråkenhielm, ”Den nedbrutna skilje-
muren”, i Lindmark & Sundström, Samerna och Svenska kyrkan.
26 Wiklund, Historia som domstol.
27 En väl så viktig fråga är hur historikers medverkan i retrospektiva praktiker 
kan bidra till reflexion över och utveckling av yrkesidentiteten.
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skapat en modell med fyra steg, där erkännande bildar det för-
sta steget. Detta handlar helt enkelt om att tala sanning om vad 
som har hänt. Det är här som ett vitboksprojekt hör hemma. 
Johnsen skriver på följande sätt om det svenska vitbokspro-
jektet: 

Också Svenska kyrkans vitboksprojekt och nomadskoleprojekt 
handlar om att ta historien och erkännandet på allvar. Viljan att 
dokumentera och i detalj beskriva den orätt som Svenska kyrkan 
har begått mot samerna, bör ses som både ett erkännande och en 
djupgående vilja till ”truth-telling”.28 

Johnsen uppfattar således vitboksprojektet som ett erkännande 
i sig. Samtidigt markerar han att detta gäller under förutsätt-
ning att Svenska kyrkan faktiskt ställer sig bakom de resultat 
och slutsatser som projektet mynnar ut i. I sig behöver en vit-
bok nämligen inte innebära ett erkännande. Ingar Nikolaisen 
Kuoljok har tydliggjort detta genom att beskriva en försonings-
process i sju steg. Erkännandet kommer här som ett andra steg 
efter en inledande verifiering av de faktiska förhållandena.29 
Om vi tillämpar denna modell, skulle vitboksprojektets doku-
mentation kunna betraktas som den vetenskapliga grunden för 
ett erkännande.

Oavsett om ett vitboksprojekt uppfattas som ett erkännande 
i sig eller som en förutsättning för erkännande, är Johnsen och 
Nikolaisen Kuoljok överens om att den historiska dokumenta-
tionen hör hemma i den första fasen av en försoningsprocess. I 
stället för att betrakta detta som ett begränsat bidrag, finns det 
anledning att framhäva den vetenskapliga dokumentationens 
betydelse som förutsättning för fortsatta steg i en försonings-
process, som i Johnsens modell benämns ånger, upprättelse och 
förlåtelse.

Inom vitboksprojektet om Svenska kyrkan och samerna har 
det handlat om att samla, fördjupa, uppdatera och problema-
tisera kunskapen om de historiska relationerna mellan kyrkan 
och samerna.30 De 33 artiklar som projektets vetenskapliga an-

28 Johnsen, ”Erkänd historia.”
29 Ingar Nikolaisen Kuoljok, ”Utopi eller virkelighet? Forsoningsprosessen 
mellom kirken og samene i et mennekserettighetsperspektiv”, i Erkjenne fortid 
– forme framtid: Innspill til kirkelig forsoningsarbeid i Sápmi, red. Tore John-
sen & Line M. Skum (Stamsund: Orkana, 2013), 121–137.
30 Lindmark & Sundström, ”Svenska kyrkan och samerna.”
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tologi innehåller, bidrar med en hel del ny kunskap, men det 
viktigaste är kanske ändå att antologin på ett sammanhållet 
sätt presenterar den kunskap som finns.

Vilken typ av kunskap är önskvärd?

Vilken typ av kunskap är då av värde i en fortsatt försonings-
process? När företrädare för Svenska kyrkan har uttalat sig om 
behovet av historisk kunskap, har man inte varit alltför spe-
cifik. ”Men sanningen ska upp i ljuset”, hävdade ärkebiskop 
Anders Wejryd i en radiointervju i februari 2013. Det handlade 
dock inte om att skuldbelägga tidigare generationer. ”Men man 
ska sannerligen se till att ta reda på: Vad var det som hände? 
Så att vi inte faller i samma gropar.”31 Carola Nordbäck tolkar 
Wejryds vilja att söka sanningen som en önskan om ”kunska-
per om de historiska övergreppen”, och hon anför liknande 
uttalanden från andra företrädare för Svenska kyrkan. Biskop 
Karl-Johan Tyrberg skrev år 2000 att ”sanning och försoning 
hör samman. Ett klargörande av sammanhang i det förgångna 
kan ge material till försoning i nutid.”32 I vissa lägen blir san-
ningssökandet mer konkret. Kyrkostyrelsen skrev år 2000 på 
följande sätt: ”Övergrepp och misstag, fördomar och okun-
skap i det förgångna måste lyftas fram på ett sådant sätt att vi 
kan lära för framtiden, lägga det förflutna bakom oss och gå 
vidare tillsammans.”33

Till vitboksprojektets direkta tillkomsthistoria hör också 
officiella kyrkliga uttalanden om den kunskap som uppfattats 
som önskvärd. I det underlag för Kyrkostyrelsens beslut om 
fortsatt försoningsarbete som Svenska kyrkans kansli tog fram 
våren 2012, formulerades behovet av historisk dokumentation 
på följande sätt:

En grundläggande förutsättning för en fortsatt försoningsprocess 
mellan Svenska kyrkan och samerna är att de orättfärdigheter 
som förekommit från kyrkans [sida] erkänns av kyrkan. En 
förutsättning för detta är i sin tur att Svenska kyrkans agerande 
mot samerna historiskt blir klarlagt.34

31 Citerat efter Nordbäck, ”En försoningens väg i Jesu namn”, 104.
32 Citerat efter Nordbäck, ”En försoningens väg i Jesu namn”, 106.
33 Citerat efter Nordbäck, ”En försoningens väg i Jesu namn”, 107.
34 ”Förslag till åtgärder.”
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Här är det tydligt att kunskap om vad som har hänt i histo-
rien uppfattas som en förutsättning för kyrkans erkännande 
av begångna orättfärdigheter. Med hänvisning till en sakkun-
nig forskares bedömning pekar man ut två områden som sär-
skilt viktiga att få belysta, dels de religionsprocesser som ägde 
rum cirka 1680–1730, dels den segregerande skolpolitik som 
fördes under årtiondena kring sekelskiftet 1900. Promemorian 
övergår därefter till att formulera ett uppdrag för ett vitboks-
projekt: ”En sammanställning bör göras av vad som är känt 
om dessa övergrepp. Dessutom bör man identifiera sådana 
punkter där det kan finn[a]s behov av ytterligare klarläggande 
forskningsinsatser under dessa perioder eller under annan tid i 
historien.”35 

Det är dock inte bara ”orättfärdigheter” och ”övergrepp” 
som ska belysas, utan promemorian pläderar också för att ”po-
sitiva insatser från kyrkans sida bör identifieras i den historiska 
dokumentationen”. Som exempel anför man kyrkans arbete 
med att skapa skriftspråk och litteratur för olika samiska va-
rieteter. I förberedelsearbetet fanns uppenbarligen en idé om 
att dokumentationen skulle vara balanserad. Risken för ensi-
dighet hade tidigare påtalats av till exempel ärkebiskop KG 
Hammar, som år 2000 lyfte fram kunskapssökandet som ett 
led i en försoningsprocess: ”Ett första steg i en sådan process är 
alltid kunskap, medvetenhet om vad historien bär på, ansträng-
ningar att försöka förstå, inte försvara, förstå både den som 
förorättat och den som blivit förorättad. Det handlar om att 
undvika en ensidig läsning av vårt förflutna.”36 Även om Ham-
mar och promemorian delvis talar om olika saker – medan 
promemorian vill balansera kyrkans negativa handlande med 
positiva insatser, vill Hammar åstadkomma förståelse av både 
offer och förövare – tycks den gemensamma hållningen vara 
att undvika att kunskapssökandet får en ensidig inriktning mot 
kyrkan som förtryckare.37 

Också vid den konferens som gav den slutliga impulsen 
till vitboksarbetet, Ságastallamat i Kiruna den 11–13 okto-

35 ”Förslag till åtgärder.”
36 KG Hammar, Lättare packning – men hur? Tal vid kyrkomötets inledning 
i Uppsala den 16 maj 2000, http://www.svenskakyrkan.se/km-2000/div/ham-
mar-inledningstal-km.htm (2015-11-30).
37 Se vidare Nordbäck, ”En försoningens väg i Jesu namn.”
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ber 2011, uttryckte ordföranden i Svenska kyrkans teologiska 
kommitté, Carl Reinhold Bråkenhielm, ett önskemål om ett 
brett kunskapssökande: ”Vad ska och kan Svenska kyrkan göra 
framöver? Fördjupade kunskaper behövs, det behövs forskning 
om det mörka och om det konstruktiva. Det kanske behövs en 
vitbok om förhållandet mellan kyrkan och samerna.”38

Vitboksprojektets styrgrupp kom att tolka uppdraget täm-
ligen brett. I den projektplan som styrgruppen utarbetade var 
målsättningen ”att ta fram fördjupad kunskap om relationerna 
mellan Svenska kyrkan och samerna genom historien”. Detta 
syfte specificerades ytterligare:

Projektet ska dokumentera, presentera och diskutera vilket utbyte 
samerna har haft av kyrkans verksamhet, på både gott och ont. 
Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt problematiska inslag, det 
vill säga beslut, handlingar, verksamheter och strukturer som 
utsatt samer för kränkande behandling av olika slag, oavsett om 
dessa kan rubriceras som tvång, förtryck, diskriminering eller 
rasism. Samtidigt ska projektet sträva efter att ge en rättvisande 
bild av de positiva insatser som kyrkan och dess företrädare gjort 
för samerna och deras kultur genom historien.39

Det är uppenbart att vitboksprojektets styrgrupp i sin projekt-
plan var följsam mot Kyrkostyrelsens uppdrag. Projektet kom 
dock att lägga upp arbetet bredare än uppdraget förutsatte. 
Dokumentationen inskränkte sig nämligen inte till de perioder 
och problem som promemorian nämnde, utan kunskapssökan-
det kom att avse en betydligt längre tidsperiod och inbegripa 
många andra aspekter av kyrkans relationer till samerna. Må-
let blev att ”ge en bred och allsidig belysning av relationerna 
mellan kyrkan och samerna genom historien”.40 Detta sätt att 
tolka uppdraget anslöt snarare till ett mer allmänt önskemål 
om fördjupad forskning om den samiska kyrkohistorien som 
hade framförts vid konferensen Ságastallamat 2011.41 

38 ”Rapport från Ságastallamat, en konferens om samerna och Svenska
kyrkan, i Kiruna den 11–13 oktober 2011” (2012), https://www.svenskakyr-
kan.se/default.aspx?id=899745 (2015-11-30).
39 ”Plan för ’Svenska kyrkan och samerna – ett vitboksprojekt’.” Otryckt pro-
jektplan daterad den 21 oktober 2013. Institutionen för idé- och samhällsstu-
dier, Umeå universitet.
40 Lindmark & Sundström, ”Svenska kyrkan och samerna.”
41 De punkter som sammanfattade konferensens samlade förslag på framtida 
insatser upptog ett önskemål om en brett upplagd forskning: ”Samerna har en 
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Den kunskap som vitboksprojektet har resulterat i är mycket 
omfattande. Delvis är den kanske också svåröverskådlig, och 
uppdelningen i fristående artiklar kan ge ett splittrat intryck. 
När forskare rekryterades för att skriva artiklar inom olika te-
man, blev de visserligen informerade om projektet, dess uppdrag 
och ambitioner, men varje enskild forskare fick själv avgöra vil-
ket perspektiv som han eller hon ville anlägga.42 Tematisk grup-
pering av artiklarna, syntetiserande ansatser i inledande och 
avslutande texter samt korta abstracts tillhandahåller förmod-
ligen inte tillräckliga redskap för att boken ska kunna fungera 
som en enkel väg till kunskap. Framför allt torde det vara svårt 
för läsaren att få en samlad bild av relationerna mellan kyrkan 
och samerna genom historien. Därför kommer också en mer 
kortfattad sammanfattning av antologins resultat att presente-
ras i en särskild volym.

Frågan om möjligheten att orientera sig i en stor kunskaps-
mängd förefaller emellertid vara underordnad frågan om tyd-
ligheten i forskarnas slutsatser. När kyrkans företrädare har 
pläderat för att ”sanningen” ska komma fram, tycks en bild 
av klara och entydiga resultat ha föresvävat dem. Den huma-
nistiska forskningen om historiska förhållanden har dock svårt 
att leva upp till dylika ideal.  Det handlar till stor del om att 
forskningen i dag vägleds av en insikt om att historien alltid 
betraktas ur olika perspektiv. Svensk historieforskning domi-
nerades under en stor del av 1900-talet av den källkritiska wei-
bullska skolans positivistiska paradigm, vars objektivistiska 
kunskapssyn lättare kunde förenas med sanningsanspråk. Efter 
den postmoderna utmaningen är det få historiker som anser 
sig kunna komma fram till entydiga och slutgiltiga svar på sina 
forskningsfrågor.

egen historia – och kyrkohistoria – som ännu inte är helt beforskad och formu-
lerad. Men vi har ett gemensamt ansvar att arbeta fram den och göra den känd. 
Forskningsinsatser behövs.” ”Rapport från Ságastallamat.”
42 Se vidare avsnittet ”Retrospektiva praktiker och historiebruk” ovan.
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Bedömning av kyrkans ansvar i historia och nutid

Det är dock inte bara vetenskaps- och historieteoretiska över-
väganden som ligger bakom den historiska forskningens svårig-
heter att leverera klara och entydiga slutsatser. Också den his-
toriska empirin erbjuder påtagliga problem som kan förklara 
att historiker väljer att omge sina slutsatser med reservationer. 
Här vill jag ägna särskild uppmärksamhet åt förhållanden som 
jag uppfattar som väsentliga förutsättningar för en diskussion 
om nutida aktörers ansvar för vad som har hänt i historien. 
Tanken är att resonemang om Svenska kyrkans ansvar i dag för 
vad som hände i historien måste börja i en diskussion om vil-
ket ansvar som kyrkan som organisation hade då, på nationell, 
regional och lokal nivå.

Relationen mellan kyrkan och staten är ett forsknings-
problem som har sysselsatt många historiker under lång tid. 
I själva verket är detta ett av de centrala områdena för kyr-
kohistorisk forskning. Samtidigt föreligger inte särskilt mycket 
forskning som rör förhållandet mellan kyrkligt och statligt 
inom det samiska området. När förhållandet har berörts, har 
man oftast nöjt sig med att konstatera att kyrkan och staten 
bedrev ett mycket nära samarbete, till exempel på 1600-talet 
när lappmarken blev föremål för ett intensifierat intresse. Detta 
gäller också för texter som har tillkommit inom vitboksprojek-
tet ram:

Utbyggnaden av den kyrkliga strukturen i det samiska området 
skedde inte på ett ensidigt kyrkligt initiativ. Tvärtom var den 
ökande kyrkliga närvaron en integrerad del av en statlig politik 
som gick ut på att stärka den svenska närvaron för att därigenom 
kunna göra anspråk på området och dess resurser. Det nära samar-
betet mellan statliga och kyrkliga myndigheter kom också tydligt 
till uttryck i behandlingen av uppgifter på 1680-talet om samernas 
fasthållande vid traditionella föreställningar och riter.43

Om forskningen väljer att beskriva förhållandet på detta sätt, 
hur går det då att urskilja ett särskilt kyrkligt ansvar för beslut 
som rörde samerna? Det nära samarbete mellan kyrkliga och 
världsliga myndigheter som beskrivs i citatet ovan, gjorde sig 

43 Daniel Lindmark, ”Svenska undervisningsinsatser och samiska reaktioner 
på 1600- och 1700-talen”, i Lindmark & Sundström, De historiska relatio-
nerna, 341–369.
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gällande på alla nivåer.44 På nationell nivå var det ofta riks-
dagens prästestånd som uttryckte nationalkyrkans hållning 
i olika frågor, men besluten om kyrkan fattades gemensamt 
av de fyra ständerna, och formellt var det Kungl. Maj:t som 
stod för besluten, ibland även reellt. Hur ska man exempelvis 
uppfatta tillkomsten av 1723 års undervisningsförordning för 
lappmarken? Prästeståndet stod bakom förslaget till ett skol-
system för samerna, men det var riksdagens fyra ständer som 
fattade beslutet. Var det ett kyrkligt eller ett statligt beslut eller 
både och?

Också där det går att urskilja ett kyrkligt ledningsorgan på 
nationell nivå i frågor som rör samerna, infinner sig problem. 
Det är nämligen inte alltid som det är så lätt att särskilja den 
nationella från den regionala kyrkliga nivån. År 1739 tillkom 
en särskild överstyrelse för de kyrkliga frågorna bland sam-
erna, Direktionen över lappmarkens ecklesiastikverk.  Fram till 
1801 kom Direktionen att utgöra ett kyrkligt ledningsorgan 
på nationell nivå för verksamheten i lappmarksförsamlingarna. 
Domkapitlen i Härnösand och Åbo hade det direkta ansvaret 
för verksamheten i stiftens församlingar, men i lappmarksä-
renden var man underställd Direktionens beslut. Direktionen 
upprättade dock aldrig några policydokument för utvecklingen 
av verksamheten, utan hanterade i stället ett antal enskilda 
ärenden, inte minst rörande genomförandet av 1723 års un-
dervisningsförordning. Även om den kyrkliga verksamheten i 
lappmarksförsamlingarna på 1700-talet har blivit ordentligt 
genomlyst i tidigare forskning, föreligger ingen systematisk 
undersökning av ansvarsfördelningen mellan den nationella 
och den regionala nivån i den kyrkliga organisationen. Fort-
satt forskning om ansvarsfördelningen skulle kunna tydliggöra 
vilken policy som kyrkan på nationell nivå drev genom Direk-
tionen över lappmarkens ecklesiastikverk. Som forskningsläget 
ser ut i dag, är det svårt att fördela ansvar för olika beslut mel-
lan dessa två nivåer.

På den lokala församlingsnivån är det inte alltid så lätt att 
särskilja den kyrkliga verksamheten från den kommunala. 

44 De följande resonemangen återfinns i något mer utvecklad form i Daniel 
Lindmark & Olle Sundström, ”Vem bär ansvar för kyrkans agerande mot sam-
erna i historien? Några avslutande reflexioner”, i Lindmark & Sundström, De 
historiska relationerna, 1119–1132.
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Socknen hanterade länge både kyrkliga och världsliga ärenden, 
och den uppdelning som uppstod med 1860-talets kommunal-
lagar blev inte helt entydig. Hur länge ska till exempel sam-
ernas behandling inom fattigvården betraktas som en kyrklig 
verksamhet? När kyrkoherden inte längre var ansvarig för 
verksamheten men ändå engagerade sig i dessa frågor, gjorde 
han det då som representant för kyrkan eller som privatperson?
Ytterligare ett problem rör den kyrkliga organisationens 
ansvar för enskilda prästmäns agerande. När prästen Per 
Noræus på 1680-talet förstörde samiska offerplatser, beslagtog 
trummor och anklagade samer för avguderi inför tinget, var 
hans mandat oklart. Var det fråga om ett självsvåldigt agerande 
av en enskild prästman, eller ska verksamheten uppfattas som 
sanktionerad av kyrkan? När enskilda präster, som exempelvis 
Lars Levi Laestadius, underlättade plundring av samiska 
gravar och bortförande av samiska mänskliga kvarlevor, fanns 
inget officiellt kyrkligt beslut som stödde deras medverkan. I 
vad mån representerade dessa präster kyrkan i sitt agerande? 
Motsvarande frågor kan ställas kring enskilda prästmäns 
delaktighet i rasbiologiska undersökningar. 

Ett sätt att svara på frågorna om kyrkans ansvar för en-
skilda prästers agerande skulle kunna vara att hävda att kyr-
kan som organisation gav sitt tysta medgivande genom att inte 
ingripa mot enskilda prästmän, trots att deras verksamhet kom 
till överordnades kännedom. Därmed aktualiseras ytterligare 
ett problem vid utmätningen av ansvar i historien. Detta hand-
lar om svårigheterna att göra kyrkan ansvarig för tystnad, und-
fallenhet och uraktlåtenhet att handla. Det moraliska ansvaret 
skulle alltså inte behöva vara inskränkt till aktiva och med-
vetna handlingar och beslut.

Även om det skulle gå att entydigt fastställa vilket ansvar 
som kyrkan på olika nivåer hade i olika frågor som rörde 
samerna i historien, är det en helt annan sak att avgöra vilket 
ansvar dagens Svenska kyrka har för det som har hänt i det 
förflutna. Frågorna är många. Kan Svenska kyrkan i dag sägas 
vara samma kyrka som för flera hundra år sedan? Har föränd-
ringen av relationen till staten vid millennieskiftet skapat en ny 
kyrka som inte kan hållas ansvarig för vad som hände under 
statskyrkosystemet? Kan en organisation över huvud taget bära 
ansvar för tidigare generationers handlingar, även om dessa har 
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utförts i organisationens namn? Den historiska forskningen 
saknar redskap för att besvara dylika frågor, som snarast är av 
moralisk, ideologisk och teologisk karaktär. I vitboksprojektet 
om Svenska kyrkan och samerna hanteras därför frågorna om 
kollektiv skuld och historiskt ansvar av teologer som själva är 
aktiva i kyrkligt försoningsarbete. 

Historikers bidrag till försoning – avslutande reflexioner

Hur kan man då som historiker bidra till kyrkligt försonings-
arbete? Den inledande diskussionen av historikers kunskaps-
bidrag till retrospektiva praktiker har gett vid handen att 
historisk kunskap inte är någon enkel och självklar väg till 
försoning. Retrospektiva praktiker utgör en mosaik av skilda 
intressen och historiebruk. Forskares vetenskapliga historie-
bruk har svårt att förenas med de ideologiska och moraliska 
historiebruk som ett vitboksprojekt innebär. Inte desto mindre 
utgår försoningsteologiska modeller från att kunskap om vad 
som faktiskt har hänt i historien utgör en förutsättning för yt-
terligare steg på väg mot försoning. När kyrkliga företrädare 
talar om att ”sanningen” ska fram i ljuset, framtonar bilden av 
en objektiv historisk kunskap som kan nås med hjälp av pro-
fessionella historiker. Detta är dock ingen självklarhet. I dag är 
det få historiker som anser att historisk forskning leder fram 
till en entydig och objektiv kunskap om det förflutna. Det som 
ytterligare begränsar den historiska forskningens direkta an-
vändbarhet i retrospektiva praktiker inom kyrkligt försonings-
arbete är historikernas svårigheter att urskilja kyrkan som en 
tydlig beslutsfattande aktör i olika frågor. Sammanvävningen 
av kyrkliga och världsliga myndigheter, uppdrag och ärenden 
gör det svårt att särskilja ett tydligt kyrkligt ansvarsområde 
från ett statligt och ett kommunalt. Detta gör i sin tur att forsk-
ningen erbjuder en bräcklig grund för fortsatta resonemang om 
vilket ansvar Svenska kyrkan i dag kan sägas ha för historien. 
Under alla omständigheter är frågor om kollektiv skuld och 
historiskt ansvar ingenting som historiker kan ge några veten-
skapliga svar på, utan historiker får lämna till andra aktörer att 
behandla dylika ideologiska och moraliska frågor.

Den bild av historikers bidrag till retrospektiva praktiker 
som tonat fram i artikeln har placerat problemen i förgrunden. 
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Resonemangen om historikerrollens begränsningar har utgått 
från dominerande vetenskaps- och historieteoretiska uppfatt-
ningar. Det är dock möjligt att inta andra ståndpunkter i frågor 
som rör historikers möjligheter till moraliska ställningstagan-
den, inklusive utsagor om nutida aktörers ansvar för historien. 
Exempelvis postkolonial teoribildning och kritisk urfolksteori 
tenderar att närma sig dessa frågor på ett annat sätt, och även 
inom andra delar av historievetenskapen förs diskussioner om 
förutsättningarna för moraliska ställningstaganden.

Att artikeln i huvudsak uppehåller sig vid det som är pro-
blematiskt vid historikers involvering i en retrospektiv prak-
tik som ett vitboksprojekt kan ges en rimlig förklaring genom 
anknytning till vetenskapssociologisk teoribildning. Sedan so-
ciologen Thomas F. Gieryn år 1983 lanserade begreppet boun-
dary-work har detta kommit att få stort inflytande inom veten-
skapssociologisk forskning.45 Enligt Gieryn är vetenskapen ett 
resultat av sociala processer och därmed föremål för ständig 
förhandling och förändring. Genom gränsdragningsarbete till-
skriver forskare den egna verksamheten vissa utvalda kvalitéer. 
Dessa handlar om sådant som bör utmärka vetenskapsmän, ve-
tenskapliga metoder och vetenskapliga anspråk. Därmed mar-
keras också en retorisk gräns gentemot verksamhet som inte 
tillerkänns vetenskaplig kvalitet. Gieryn menar att detta gräns-
dragningsarbete är särskilt påtagligt i offentliga sammanhang 
där forskare beskriver sin vetenskap för allmänheten, bland an-
nat i syfte att försvara sin professionella autonomi. Det är inte 
minst när outtalade antaganden om vetenskapens innehåll och 
karaktär tvingas bli explicit formulerade som gränsdragnings-
arbete aktualiseras. Enligt Gieryn kan forskare tillgripa olika 
strategier vid sådan gränsdragning. Här finns det anledning att 
särskilt uppmärksamma ”försvar av oberoende” (protection of 
autonomy).46

45 Thomas F. Gieryn, ”Boundary-work and the Demarcation of Science from 
Non-science: Strains and Interests in Professional Ideologies of Scientists”, 
American Sociological Review 48 (1983): 781–795. Se även Thomas F. Gieryn, 
Cultural Boundaries of Science: Credibility on the Line (Chicago: Chicago Uni-
versity Press, 1999).
46 Övriga två typer av gränsdragningsarbete är ”uteslutning” (expulsion), som 
innebär att rivaliserande auktoriteter försöker få andra parter uteslutna såsom 
varande icke-vetenskapliga, och ”utvidgning” (expansion), som syftar på ri-
valiserande auktoriteters försök att vinna kontroll över ett omtvistat område.  
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Det är uppenbart att jag i denna artikel har ägnat mig åt ve-
tenskapligt gränsdragningsarbete i syfte att försvara den his-
toriska forskningens och historikernas frihet och oberoende. 
Detta har för det första kommit till uttryck i en principiell mar-
kering av skillnaden mellan å ena sidan det vetenskapliga histo-
riebruk som historieforskare ägnar sig åt och å andra sidan det 
ideologiska och moraliska historiebruk som i regel präglar en 
retrospektiv praktik. I min beskrivning av hur vitboksprojektet 
om Svenska kyrkan och samerna är upplagt, har jag för det 
andra understrukit skillnaden mellan å ena sidan den veten-
skapliga antologin, där de medverkande forskarna inte behöver 
ta ansvar för mer än den egna artikeln, och å andra sidan den 
mer kortfattade och populärt hållna boken, där sammanfatt-
ningen av antologins resultat kommer att inramas av mer ideo-
logiska texter av konstruktiv försoningsteologisk karaktär. För 
det tredje har jag i behandlingen av Svenska kyrkans önskemål 
om historisk kunskap markerat en gräns mot objektivistiska 
sanningsanspråk. För det fjärde har jag i avsnittet om kyrkans 
framträdande och representation i historien pekat på förhål-
landen som gör att historiker inte kan dra entydiga slutsatser. 
Därmed har jag markerat en gräns mot icke-vetenskapliga 
önskemål om tydliga utsagor om kyrkans ansvar i historien. 
För det femte har jag slutligen markerat en gräns mot icke-
vetenskapliga önskemål om tydliga uttalanden om den nutida 
Svenska kyrkans ansvar för vad som har utspelat sig i historien. 
I princip hela artikeln kan alltså sägas utgöra ett exempel på 
konsekvent gränsdragningsarbete i syfte att försvara den histo-
riska forskningens och de historiska forskarnas oberoende i ett 
vitboksprojekt som inte bara har karaktär av uppdragsforsk-
ning, utan också ingår i ett försoningsarbete som styrs av en 
ideologisk och moralisk agenda.

Även om den etablerade historikerrollen sätter tydliga grän-
ser för en historikers bidrag till sådana retrospektiva praktiker 
som ett vitboksprojekt, menar jag att det finns möjlighet att 
inta en mer konstruktiv hållning. De problem som jag har pe-
kat på borde inte vara omöjliga att lösa. 

För det första kan den historiska forskningen se till att pre-
sentera och paketera sin kunskap så att den blir både tillgäng-
lig, begriplig och användbar för personer som är involverade 
i retrospektiva praktiker. De publiceringsstrategier som för 
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närvarande omhuldas inom akademisk forskning prioriterar 
tyvärr inte populärvetenskapliga framställningar som kan nå 
en bredare läsekrets. Även om det torde dröja innan vindarna 
vänder, finns det redan i dag möjlighet för enskilda forskare 
och forskargrupper att välja andra publiceringskanaler än dem 
som premieras i akademiska sammanhang.

För det andra kan den historiska forskningen inrikta sig mot 
problem som behöver lösas för att den historiska kunskapen 
ska kunna bli användbar i retrospektiva praktiker. I fråga om 
de historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna 
gäller detta inte minst hur kyrkan har framträtt och represente-
rats på olika nivåer och i olika tider. Här kan förhoppningsvis 
vitboksprojektet inspirera till fortsatt forskning.

För det tredje kan fortsatt historieteoretisk diskussion skapa 
en fastare vetenskaplig grund för moraliska ställningstaganden 
i historisk forskning. Även om detta inte har varit föremål för 
någon egentlig uppmärksamhet i föreliggande artikel, pågår re-
dan i dag dylika reflexioner inom delar av historikersamfundet. 
För att en förändring av invanda synsätt ska komma till stånd 
krävs att fler historiker engagerar sig i sådana diskussioner. För 
egen del hoppas jag kunna återkomma till frågan vid ett annat 
tillfälle.

För det fjärde kan den historiska forskningen bidra med nya 
perspektiv. Detta är inte något nytt inom den samiskrelaterade 
forskningen, oavsett om den är historiskt inriktad eller inte. En 
stor del av den forskning som har genomförts under de senaste 
decennierna har anlagt kritiska perspektiv, inklusive makt- och 
dominansperspektiv, på relationen mellan storsamhälle och 
samer. Därmed har forskningen också kunnat frilägga proble-
matiska strukturer, skapa ökad medvetenhet och ge underlag 
för förändring. Forskningen har dock inte ensidigt inriktats 
mot samer som offer för storsamhällets påverkan, utan den har 
också uppmärksammat samer som aktörer, till exempel i egen-
skap av organisatörer, opinionsbildare och politiker. När det 
gäller kyrkligt försoningsarbete förefaller dock vissa perspektiv 
fortfarande vänta på att bli aktualiserade. Avslutningsvis ska 
jag peka på ett exempel som enligt min mening ger intressanta 
infallsvinklar på en aspekt av relationen mellan Svenska kyr-
kan och samerna.



138

I denna antologi bidrar jag med en mer empiriskt hållen arti-
kel med rubriken ”Jojk som bro och barriär mellan samiskt 
och kyrkligt”.47 Artikeln visar hur jojkens inträde i kyrkorum 
och gudstjänstliv aktualiserar olika typer av gränsdragningar 
mellan profant och sakralt. Artikeln är förhoppningsvis skri-
ven och publicerad så att den har möjlighet att nå människor 
som är involverade i kyrkligt försoningsarbete. Jag tänker mig 
också att jojkens relation till kristen tro och kyrklig tradition är 
en tematik som behöver belysas ytterligare för att ge användbar 
kunskap. Slutligen menar jag att artikeln presenterar perspek-
tiv på jojken som kan vara till nytta i kyrkligt försoningsarbete.
I sina tre delstudier av nordnorsk jojkdebatt, samisk kontextuell 
teologi och etnologisk forskning om svensk jojktradition visar 
artikeln att den långa historien av teologiskt fördömande av 
jojken visserligen är känd kunskap men att denna inte längre 
förefaller spela någon avgörande roll för hur man betraktar 
jojkens möjlighet att ta plats i kyrkorum och gudstjänstliv. 
En första reflexion blir därför att ett ensidigt historiskt 
perspektiv som lyfter fram tidigare seklers demonisering av 
jojken skulle kunna bidra till att befästa gamla föreställningar 
om det inte kompletterades med forskning om nutida synsätt. 
En försoningsprocess involverar olika typer av retrospektiva 
praktiker, men den kan inte bortse från den dagsaktuella 
situationen.

En andra reflexion tar sin utgångspunkt i det faktum att 
samer inte utgör någon enhetlig grupp, utan snarare består av 
många individer och grupper med skilda villkor, erfarenheter, 
föreställningar och önskemål. Artikeln lyfter nämligen fram sa-
miska röster som uttrycker sig mycket olika om jojkens plats i 
kyrkorum och gudstjänstliv. Oavsett om man talar om det för-
flutna eller det närvarande, är det viktigt att uppmärksamma 
olikheter inom det samiska samhället.

En tredje och avslutande reflexion gäller de perspektiv på 
jojkens historia som etnologen Krister Stoor anlägger i sin 
forskning och som jag återger i min artikel.48 I sin analys av 

47 Daniel Lindmark, ”Jojk som bro och barriär mellan samiskt och kyrkligt”, i 
Gränsöverskridande kyrkohistoria: De språkliga minoriteterna på Nordkalotten, 
red. Daniel Lindmark. (Umeå: Religious History of the North, 2016), 85–114.
48 Krister Stoor, ”Kyrkan och jojken”, i Lindmark & Sundström, De histo-
riska relationerna, 711–734.
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svensk jojktradition visar Stoor nämligen att det sedan mycket 
lång tid tillbaka har förekommit jojkar till Gud Fader, Jesus 
Kristus, jungfru Maria och enskilda präster. Genom att foku-
sera på denna del av jojktraditionen bidrar Stoor med perspek-
tiv som kan vara till nytta i kyrkligt försoningsarbete. 

Min läsning av Krister Stoors artikel om jojkens historia i 
Sverige och min inplacering av den i ett sammanhang av nutida 
nordnorsk jojkdebatt och samisk kontextuell teologi gör kan-
ske inte full rättvisa åt Stoors intentioner med sin forskning. 
Inte desto mindre kan man uppfatta min artikel som ett försök 
att peka på förhållanden som skulle kunna vara användbara 
i ett kyrkligt försoningsarbete. Betraktad ur det perspektivet 
skulle artikeln kunna utgöra ett exempel på historikers bidrag 
till försoning.
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