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Förord

Så har den då äntligen kommit - HUR nummer 6. Landsarkivets
och Föreningsarkivets skriftserie är faktiskt periodisk, även om
självaperiodiseringen kan förefallanågot oklar. Senaste numret i
serien utkom redan 1994, varförvi har viss förståelseförom röster
höjsföratt döpaom serien från HUR till NAR?

Temat i denna den sjätte utgåvan ärsamer och inte minst det om-
givande samhällets syn pådem. Problemen vid mötetmellan ren-
ägande samer och jord- och skogsägande befolkning ärju högak-
tuella idag. Det mågällamarkskövling, antalet rovdjur i renbetes-
områdena,jakt och fiske m.m. I någraav artiklarna i denna utgåva
tas kulturkrockarna upp ur ett historiskt perspektiv. Har samema
behandlats rättvistvid rättegångar?Hur har staten ombesörjtderas-
skolgångosv.?

Författarnatill artiklarna, som nyttjat material både från Land-
sarkivet och Föreningsarkivet, ärbådeprofessionella forskare och
amatörskribenter.

Elisabet Rydell-Jansson, Åre,är författareoch journalist och har
under lång tid arbetat med frågor rörandeurspmngsbefolkningar.
Under en tioårsperiod i USA sysslade hon med indianfrågor och
efter återkomsten till Sverige med frågor rörande samema. Det
kändaSjugdendramat, som hon i sin artikel bland annat belyser ur
nutida kriminologisk synpunkt, arbetar hon vidare med och kom-
mer att utge i bokform.
Lars Thomasson, Hällefors, ärhedersdoktor vid Umeåuniversitet
försin samiska forskning. Thomasson har varit skolchef och för-
valtningschef i Hällefors och under någraårtfnomadskoleinspek-
tor förrikets nomadskolor. Thomasson har varit politiskt verksam,
bl. a. som ordförande i Hällefors kommunfullmäktige men även
verkat inom olika samiska organ, bl. a. som vice ordförande i
Svenska Samers riksförbund, ledamot av sameutredningen 1971-
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1975, Nordiska samerådet och den av regeringen utsedda kommit-
ten förförverkligandeav sametinget. Thomasson medverkar i tid-
ningen Samefolket och har lämnatviktiga bidrag till samemas his-
tona i bl.a. Jämtlands och Härjedalens historia, femte delen, Nor-
diska museets Acta lapponica 13, Skytteanska samfundets hand-
lingar 10,21 och 24.
Rune Odelbo, Ås,har verkat som lärare och senast som skolchef i
Krokoms kommun. Framförallt efter pensioneringen har Odelbo
varit en flitig lokalforskare vilket bland annat resulterat i utgivan-
det av boken Mötemed 1700-talet, som utifrån dagböcker, sock-
enstämmoprotokoll och andra källor ger en bild av den stridbare
prosten Henning Tideman och livet i Rödönssocken i Jämtland.
Ville Roempke, Östersund,är riksspelman, skribent och kulturar-
betare. Han har parallellt med sitt flitiga musicerande ägnatmyck-
en möda åt nedtecknandet av folkmusik och särskilt intresse har
riktats mot den kände spelmannen Lapp-Nils. Detta intresse har
lett till utgivandet av boken På spelmansfärd med Lapp-Nils.
Lapp-Nils berörsäven i hans artikel om sockenlappama.
Anders Leov, Trondheim, är förstebibliotekarie vid Universitets-
biblioteket i Trondheim men uppväxt i Härjedalen. Leov har under
flera decennier forskat om sydsamema och vid sidan av sitt arbete
som bibliotekarie även verkat vid Samisk kulturminneväm med
placering i Snäsa. Loov har publicerat rader av artiklar om sydsa-
merna i olika publikationer och utgivit flera källskrifterom samer.

Kjell Hoffman
landsarkivarie

Catarina Lundström
föreningsarkivarie



Sjugdendramat - ett justitiemord
i Jämtlandår1813

Elisabet Rydell-Jansson t

Drängen, som ocksåvar hans brorson, vittnade vid rättegången
om sin farbrors bekymmersamma min när de satt vid Sjugden den
där novemberdagen 1812. Han hade frågat hur det var fatt och
farbrodern svarade att han hade sådanräddhåga.Men varförvar
Clement Bengtsson rädd? Den frågan fick inte brorsonen något
svar pä.

Clement Bengtsson hade all anledning att gmbbla. Missväxtåret
1812 hade gått hårt åt fjällfolket i Jämtland och varit förödande
förhonom personligen. Bara spillror återstod av det goda liv han
haft som respekterad renägare i Ströms lappmarker. Tyngst att
bära var förlusten av hustrun Segri, hans livskamrat sedan 33 år
och mor till hans barn. Det kom såoväntat - en dag i augusti gick
hon ut på fjället och var som uppslukad. Inte ens hennes kropp
hittade de. Visserligen hade det funnits tecken påatt allt inte stod
rätt till, tecken som han, hennes make, borde ha märkt. Självmord
var nog egentligen vad kyrkoherden syftade på när han skrev
"bortlupen av sinnessvaghet" i kyrkboken. Klart att han kände
skuld. Skuld, sorg och oro.

Han oroade sig över sonen Thomas, hans förstföddeoch ende
överlevande tvilling, som visade omisskännliga tecken på lung-
sot, sjukdomen som tagit så många nära och kära genom åren.
Dottern Maria hade i alla fall hälsan men hade gift sig och flyttat
hemifrån. Inte heller hon behövdehonom längre.



Så kanske räddhågan, som vid rättegångenkom att tolkas som
skuldkänslor överett begånget mord, i själva verket handlade om
att bli lämnad ensam. Kanske led den 60-årige Clement Bengts-
son av en begynnande depression. Kanske såg han inte så stor
anledning att kämpalängre.

Nybyggarfamiljens öde var det stora samtalsämnet i Ströms
lappmark den vintern. Det tisslades och tasslades i gårdarnakring
Flåsjönom allt som hade med fallet att göra. Den huvudmiss-
tänkte Clement Bengtssons rikedomar var ett populärt ämne och
det spekulerades vilt om hur mycket han egentligen ägde. Var det
femtusen renar eller fler? Det var ingen hej d på fantasisiffrorna.
HäradshövdingMontelius, som presiderade i det uppmärksam-
made målet, satt nu i sin domarstol, säkerligen synande silverbe-
slagen påden reslige lappens bälte, alla bjällrornapåhans bröst-
lapp. Själv var Montelius rik som ett troll och brukade låna ut
sina pengar till ockerräntor. Att inte få veta mer än att "Clement

ägde ett störreantal renar' retade honom kolossalt. Men längre
än så kom han inte med de eländiga lappdrängarna. En lappman
diskuterade inte sin renmakt - allra minst med bönderoch myn-
dighetspersoner. Det var bara så.

Clement Bengtsson hade växt upp i en av Ströms lappmarks
mäktigaste familjer. Hans far, skattelappen Bengt Påhlsson i Orr-
näs fjäll, tillhörde dem som föredrog att skola sina söner till
drängar hemma på fjället istället för att skicka dem till Lapp-
skolan i Föllinge.Författiga lappfamiljer erbjödskolan ett par års
välkommen lättnad i försörjningsbördan,men Bengt Påhls familj
var priviligierad och kunde undvara den sortens "socialhjälp".

Systemet bidrog till att skapa ett klassamhälle där fattiga same-
barn med hjälpliga svenskkunskaper blev tjänstehjon och daga-
män hos bönderna medan fjällfolkets rikemanssöner stannade
kvar i fjällen som renskötare, starka i sin samiska identitet men
utan andra svenskkunskaper än det lilla kyrkans kringresande
kateketer förmåtttuta i dem.
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Hur bristfällig den kateketunder^isningen i självaverket varit fick
Clement Bengtsson bittert erfara där han nu satt i den fullsatta
tingssalen i Lorås i Hammerdal med allas blickar riktade mot sig.
Sitt goda namn och fläckfria förflutnahade han inte stor nytta av
där han satt i handfängsel och black om foten medan hans liv
förhandladesbort påett språkhan inte behärskade.

Utan juridiskt eller språkligt stödhade varken Clement Bengts-
son eller hans medåtalade vänner Jon Jonssönema någon reell
möjlighet att bemöta mordanklagelsema. Ytterst lite tycks ha
framkommit om dem personligen under domstolsförhandlingarna.
I protokollet sades bara att de "allt ifrån borna årenfördth-ing-
vandrande lefnad med vallande af Renar", en typisk svensk
missuppfattning av det renskötande fjällfolkets levnadssätt. Båda
familjerna, Bengtssons från Ormäs och Jonssons från Millest-
skog, var djupt rotade i Ströms lappmark och banden mellan dem
stärktes ideligen genom nya giftermål. De uppehöll sig och be-
drev sin rennäring på skatteland som tillhört dem i generationer,
och båda familjerna förekommer ofta i domböcker och kyrko-
berättelserfrån 1600-talet och framåt.

Eftersom de inte talade svenska hade tingsrätten utsett en tolk:
lapplänsman Mattias Höglund från Gubbhögen. Höglund skulle
vid behov översättavittnesmål fördomare och nämndemän.Som
lapplänsman var det egentligen hans plikt att företrädasamemas
intressen, men den tolkservice han bedrev gynnade knappast dem.
Tolksysslan var förövrigtbara en de mångauppgifter i målet som
föllpåHöglund.Han kom vid skilda tillfällen att agera fjärdings-
man, åklagarvittne, nämndeman - ja, till och med åklagare. För
när ordinarie "actor'\ kronolänsman Eric Petter Ohrling, blev
sjuk vid det sista urtima tinget var det Höglund som intog hans
plats.

Om Clement Bengtssons och Jon Jonssönemasmöjlighetertill
försvar var små eller obefintliga, såg det betydligt bättre ut för
Nils Påhlsson, den fjärde åtalade lappmannen. Den 40-årige
Påhlsson från Badstugunäs fjäll var även han renägare, dock



mindre välbärgadän Clement Bengtsson. Två av hans barn hade
gått i lappskolan och var nu i tjänst hos flåsjöböndema,något
som gav Nils Påhlsson och hans fm Marget Thomasdotter åter-
kommande anledning att vistas nere i bondbygden. Ofta drygade
Påhlsson också ut sina inkomster genom att själv ta jobb där som
dagaman under slåttem. Påhlsson var alltså - i motsats till
Clement Bengtsson och Jon Jonssönema - van att röra sig i det
svenska samhället, vilket gjorde honom avsevärt mycket bättre
mstad att mötade prövningarsom nu väntade.

Det kom att bli en skillnad på liv och död- bara en av de fyra
huvudmisstänkta samema kom ur dramat med livet i behåll. Det
var Nils Påhlsson. Ändåvar det mot honom de mest graverande
indicierna pekade - när nu myndigheterna bestämde sig för att
mord hade begåtts.

I börjanmisstänktes inte någotbrott, försvinnandenvar vanliga
i fjällvärlden både bland nybyggare och samer. Risken att gå
under av svält, drunkna eller frysa ihjäl, var speciellt hög under
nybyggarens förstaåroch inget pekade egentligen pånågot annat
i det här fallet. Inga mordvapen hade påträffatsoch inte ens några
mordoffer, trots idogt sökande. I stugan fanns inga spår efter vare
sig blod eller skottlossning och barnen hade inte gjort några
försökatt fly.

Men allt detta valde myndigheterna att bortse ifrån - en hel
nybyggarfamilj hade ju utplånats och i en tid därnybyggen skulle
uppmuntras till varje pris kunde man inte låta saken bero - någon
måstebetala.

Familjen Åhrbergsnya liv som nybyggare i Sjugden varade i
knappt ett halvår. Han hette Per Jonsson Åhrberg,var 34 år och
son till en gruvarbetare i Fröåi Åreförsamling. Anna Larsdotter,
hans 12 år äldre hustru, kom från en bondesläkt i Slagsån,
Undersåker. Tillsammans hade de tre barn: Brita, nio år, Lars, sju
åroch Anna, tre.
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Bild 1. Platsen förnybygget Sjugden i Ströms lappmark. Foto Elisabet
Rydell-Jansson.
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Dåliga framtidsutsikter hemma, missväxtåret 1812 och ödet
skulle bidra till att just denna familj grep tillfället som erbjödsig,
när Nils Jacobsson återvändehem till Hierpe by i Undersåkers
församling, efter mindre än ett år som nybyggare uppe vid de
stora fiskrika sjöarnai norr, i länetsnordvästligadelar.

Jacobsson hade året innan fått en nybyggeslägenhet insynad i
ÖstraBakviken på sjönStor-Sjugdens norra strand. Det var glest
med nybyggare i området och det ryktades att "illvilliga lappar",
som ville behålla det så, skrämt Jacobsson på flykten. Nybygget
låg mycket riktigt på lappskatteland - mark som samer skattade
för - men det stmntade Åhrbergi. Han hade stirrat sig blind på
alla förmånersom räknades upp i de kungliga lappmarksplakaten
från 1676 och 1695, just föratt få folk att vilja etablera nybyggen
i obygden.

Det lät onekligen lockande: gratis land, befrielse från skatt,
ränta och andra skyldigheter i mellan 15 och 35 år, frälserätt,och
tre tunnor spannmål gratis de fem första åren. Nackdelarna där-
emot - som hur svårt det egentligen var att bedriva jordbruk i de
fjällmarker som erbjöds - glömdes gärna bort i den allmänna
utvecklingsivem.

Så vid midsommar 1812 packade familjen sina ägodelar och
vandrade iväg med sina kreatur - två kor, tio getter, fem får och
en hund - mot Sjugda nybygge. Den 34 mil långa vägen gick
genom sex socknar och tog veckor att avverka. Vid Ström tog
landsvägen slut, och de sista tolv milen gick påsmå stigar föratt
slutligen övergåi väglöstland.

I Harrsjön stannade de till och vilade hos Anders Nilsson, ny-
byggaren som skulle bli deras närmaste granne. Därifrånåterstod
fyra mil till ÖstraBakviken och platsen där de skulle börja sitt
nya liv. Deras föregångareJacobsson tycks inte ha lämnatmer än
en liten riskoja efter sig, så mycket arbete återstod för familjen.
Under några korta sommar- och höstmånaderhann de bygga och
inrätta sig i en eländig, dragig stuga, som de delade med krea-
turen. De försöktefiska och bygga upp ett matförrådförvintern.
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Emellanåt gjorde föräldrarnaden sju mil långa färden ned till
Alanäs föratt gå i kyrkan. Sista gången de deltog i gudstjänsten
var vid Mikaeli, den 4 oktober 1812.

Den som sist såg familjen Åhrbergi livet var en annan ny-
byggare, Pehr Göransson från Gerdnäset. Han ägde fiskerätt i
Stor-Sjugden, en rätt han utnyttjade med jämna mellanrum. I
mitten av oktober kom han upp föratt fiska och sov då övertvå
nätterhos Åhrbergs.

Både till Göransson och predikanten i Alanäs, Wedin, hade
makarna Åhrbergsagt att de tänkte åka till kyrkan förstamöjliga
helg föratt delta i nattvarden. Enligt Göranssonblev de hindrade
i sina planer av den massiva snöstorm som kom den 18 oktober.
Men när det gått ett par månader utan att makarna visat sig i
Alanäs började prästfolket bli oroligt. Wedin skickade sin dräng
till Anders Nilsson i Harrsjönoch därifrånskidade de tvåmännen
upp till Sjugden föratt undersöka.

De nådde nybygget mitt i natten den 17 december och möttesdå
av en fi-uktansvärd syn. Dörrenstod påglänt och snöhade yrt in i
mmmet. Pågolvet innanfördörren låg de tvåstörrebarnen, döda
av svält och kyla. Det tredje och minsta barnet låg ihjälfhiset i
föräldrarnas säng mitt i mmmet. Kreaturen hade mött samma
grymma ödeoch låg förvridnai makabra poser i sina spiltor. Det
enda levande som fanns vid nybygget var familjens lilla hund,
som sprang ut och in i fähuset, synbarligen "vid

gott hulF.
Märkligt nog saknades inte mat i stugan. Barnen hade svultit

ihjälutan att röranågotav det kött,smöroch fisk som fanns inom
räckhåll.Speciellt förbryllandevar det att storasystern, nära tio år
gammal och den som tycks ha överlevt längst, inte hade försett
sina småsyskonmed mat, trots att den fanns där.

Männen brydde sig inte om att invänta dagsljus utan vände
direkt hem med nyheten. Den slog ned som en bomb. När lands-
hövdingAnders Wasell informerades med bud någradagar senare
krävde han genast ordentliga efterforskningar. Huvudansvaret for
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utredningen föllpåkronolänsman Eric Petter Ohrling i Hammer-
dal. Denne beordrade ett antal resor till nybygget, den första för
att frakta ner barnens kroppar till bondbygden, de senare för att
leta efter de försvunnaföräldrarna.

I detta tidiga skede misstänktes inget brott - alla trodde att
makarna hade förolyckatsvid fiske eller påannat sätt. Den stånd-
punkten tycks ha hållit i sig åtminstone ett par månader. Så sent
som i febmari 1813, dåbarnen begravdes i Alanäs efter noggrann
obducering av länets förstaprovinsialläkare Pehr Rissler, gjordes
en notering i kyrkboken att "nybyggaren Pär Jonsson Ährberg
och dess hustru Anna Larsdotter alldeles bortkommit".

Men händelserna skulle snart ta en annan vändning, med för-
ödandekonsekvenser för^ällfolket i StrömsVattudal.

Det började med att männen som upptäckt tragedin, nybygg-
aren Anders Nilsson i Harrsjön och 17-årige drängen Pehr
Michelsson i Gubbhögen, tillsammans började dra sig till minnes
vissa omständigheter uppe i nybygget, omständigheter som an-
sågs peka på att illgämingsmänvarit inblandade i Åhrbergsför-
svinnande. Nilsson hade ju varit Åhrbergsnärmaste granne och
förra sommaren, då Åhrbergsvilade ut hos honom några dagar
under färden upp, hade han sett deras packning. Nilsson visste
därförprecis vilka klädesplagg de ägde.

Nu drog han en sensationell slutsats: Åhrbergsalla kläder fanns
kvar, "utom twenne Lintyg'". Alltså hade föräldrarnaförsvunnit
från nybygget iklädda endast varsin nattsärk - mitt i smällkalla
november. Den nya teorin hade nätt och jämnt blivit känd förrän
"allmänt ryckte i orten upkommit, det Ährbergoch hans hustru
blifivit nattetiden hemma i deras boning af Lappar mördade".

Självklart var det lappar, det tog bönderna för givet. Vilka
annars hade anledning att rörasig i det gudsförgätnaområdet?

Uppbackad av landshövdingen gav kronolänsman Ohrling nu
order om att alla misstänkta lappersoner skulle tas in för förhör.
När fjällfolket insåg vad som var i görningengjorde de sitt bästa

14



för att sätta sig i säkerhet. De flesta var på väg att fira nyårs-
högtiden i Ström, en av årets absoluta höjdpunkter, med lapp-
mässan i kyrkan och den beryktade lappmarknaden strax intill.
Nu fick de snabbt ändra sina planer och fortsätta mot kustlandet
eller överKölenmot Norge.

Lappflickan Märit Andersdotter frånHafsnäset hade tjänst som

piga i Ström det nyåret. Hon fick senare hjälp av länsman Hög-
lund att teckna ned sitt vittnesmål:

"Omkring klockan 4ra, kom Fjäll Lappen Clement Christophers-
son från Gästgifwaregårdenpå Näset i Ström, där han haft sitt

q\varter, in i fähuset hos Swen Ersson i samma by, där andra
Lappar Nils Påhlsson och Jonas Jonsson låg äfwen ock deras
hustrur och skyndade på dessa sistnämnda at de genast skulle

görasig färdig at resa med honom från Strömom natten, ty sade
Clement Christophersson, äfwen Nils Påhlsson och Jonas Jons-
son besannade det samma, at om de blefwo qwar tills det \vart
dagen, kunde de blifwa fasttagna, hälst, sade de sins emellan, när
Böndernahar \varit upp i Sjugden och sedt huru där ärtillgångit,
näml. at Nybyggaren och dess hustru \var borta och barnen med
Boskapen död

Men det hjälpte inte att fly överlänsgränsen.Äveni Ångerman-
land hade myndigheterna full beredskap och var än fjällfolk på-
träffades togs de in till förhöroch sattes på fångtransport till
Östersund.Inte ens kviimor och barn förskonadesnärhela famil-

jer blev föremålförrättsväsendetsoömmagranskning.
När samema väl fraktats till det miserabla länsfängelset i

Östersundkunde det ta månader innan de tog sig därifrån. Om
delaktighet inte kunde bevisas tvingades de ändåtill "upplysning-

ars givande" och fick helt enkelt stanna i fängelset tills urtima
ting kunde hållas.

Betydligt bättre behandling väntade alla de böndersom nu villigt
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stod till tjänst med information, hur ringa eller ovidkommande
den än var. De blev alla vederbörligen kallade att vittna i rätten
men för säkerhets skull fick de också hjälp att pränta ned sina
vittnesmål på papper, ifall vädret eller andra omständigheter
skulle förhindra dem från att ta sig till tingsförhandlingama.
Denna förutseende åtgärdskulle komma väl till pass föråklagar-
sidan, eftersom menföre hindrade folk att färdas på skidor då
tinget hölls sent på våren. Inte ens huvudvittnet Anders Nilsson
kunde komma dåhan "\vore utgångenpåbygden at tigga".

Första domstolsförhandlingen skedde i mars 1813 vid laga
vårtinget i Lorås, Hammerdal. Åklagaren,kronolänsman Öhrling,
hade då hittat två misstänkta, fjällapparna Nils Påhlsson och Jon
Jonsson yngre, som skulle rannsakas införhäradshövdingJohan
Montelius. De två lappmannen hade påträffats i Ångermanland
och tagits till Liden för förhörnågra veckor tidigare, utan att
något väsentligt framkommit. Därförvar anklagelserna emot dem
ganska vaga och misstankarna grundades på att de flyttat sina
renar förbi Sjugdenområdet ungefär samtidigt som makarna Åhr-
berg ansågsha försvunnit.

Vidare framträdde en rad flåsjöbönder,som mest bidrog med
skvaller utan substans. Länge såg det ut som inget av intresse
skulle framkomma under förhandlingarna.Men under tingets and-
ra dag förmedladetolken - alltså länsman Höglund- en fantastisk
historia från den 27-årige samen Jon Jonsson yngre från Millest-
skog.

Jonsson hade förstförnekatall kännedom om nybyggaren Åhr-
bergs och hans hustrus död, men nu påstod han plötsligt att han
varit i närheten av Sjugden tillsammans med sin far, den äldre
Jonsson, Clement Bengtsson samt dennes dräng och brorson
Thomas Thomasson. Tidpunkten angav han till efter helgemäss
(allhelgonahelgen) och anledningen var att de stannat till med
renarna där, påväg ner till vinterbetesmarkerna i kustlanden. De
hade slagit läger och vid midnatt kvällen därpåhade fadern och
Clement Bengtsson helt sonika begärt att han skulle följa med
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dem till nybygget föratt dräpa nybyggarna. Inte föratt de kände
dem - motivet var helt enkelt att Åhrbergsnärvaro störde ren-
betet.

Dåunge Jon vägrade tog fadern ifrån honom lappspjutet. Lång
Clement - han kallades sådåhan var ovanligt lång fören same -
tog med en yxa och sårändede bådaäldre männen ivägpåskidor
mot nybygget.

De kom tillbaka mot morgonen och berättade då att Clement
stuckit ned bådeÅhrbergoch hustmn i sängendärde låg och sov.
Därefter hade de hjälpts åt att släpa ut kropparna och lagt dem i
snönvid en större sten ett litet stycke från fähuset. Dagen därpå
hade fadern och Clement Bengtsson återvänttill nybygget med en
ackja, som de fyllt med en större mängd saltad fisk. En del av
fisken hade de givit till unge Jon, som senare bytte den mot smör
och tobak i byarna - men inte förränhan skurit av huvudena av
fisken.

Det sista skulle förklara allt tal som florerade bland bönderna
om att Jon Jonsson yngre varit mnt i byarna och sålt fisk, saltad
pånybyggarvis men utan huvuden, likt samemas egen fisk.

När Nils Påhlsson sedan utfrågades medgav han att denna
fantastiska historia inte var honom helt obekant - han hade själv
varit med då en brännvinsförfnskadJon Jonsson yngre berättade
den förnågra samer utanförRamsele kyrka i januari. Själv hade
Påhlsson varit i Sjugden med sina renar strax innan helgemäss,
men någraegna upplysningar kunde han inte ge i målet.

Men flera flåsjöbönderhade dock vittnat mot Påhlsson. De
påstod att han ofta skrävlat vitt och brett om att piska först
Jacobsson och sedan Åhrbergfrån nybygget. Han anklagades
också föratt ha skjutit ihjäl en främmande person på fjället och
grävt ner honom intill sin kåtaomkring fem årtidigare. Allt detta
avfärdadePåhlssonsom löstprat.

Sammanfattningsvis tyckte Montelius att tillräckligt med om-
ständigheter framkommit mot samema för att motivera en extra
förhandling,ett såkallat urtima ting, såfort som möjligt.
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ICronolänsman Ohrling fick order att sätta in intensiva spaningar
efter Jon Jonsson äldre och Clement Bengtsson. Under tiden
sattes Jon Jonsson yngre och Nils Påhlsson på fångtransport till-
baka till landsfängelset i Östersund,att där invänta ytterligare
rannsakningar.

Efter bara några dagar greps de efterlysta lappmannen: Jonsson
äldre och hans fru Margret Andersdotter i Ragunda och Clement
Bengtsson med sina drängar Thomas Thomasson och Påhl An-
dersson i Ström. Samtliga fick göraden långa obekväma resan i
bojor till Östersundoch de båda sällskapen anlände till lands-
fängelsetmed ett dygns mellanmm, den 23 och 24 mars 1813.

De mordmisstänkta var nu inom lås och bom men fortfarande
saknades kroppar och mordvapen. Och Jon Jonsson yngres histo-
na var full av hål. Att msa in i en mörk stuga mitt i natten och
mörda två vuxna personer i deras sängar med ett lappspjut utan
att lämna minsta blodspår var svårt, för att inte säga omöjligt.
Men något blod hade vittnena inte sagt ett ord om. Fallet var
långtifrånlöst.

Vid den här tiden fanns inga celler i fängelset. Fångarna satt till-
sammans i kalla dragiga mm under vidriga sanitära förhållanden.
Föratt de inte skulle rymma måste de ständigtbärahand- och fot-
fångset. Några gånger om dygnet släpades de ut pågården föratt
förrättasina behov.

Chef på fängelset var fångvaktare Anders Lidinsson, en ökänd
före detta länsman, som avskedats från sitt jobb i Bmnflo sedan
han brutalt slagit ihjäl en handelsman, som inte ville följahonom
hem efter ett fylleslag tio år tidigare. Det var under denne Lidins-
sons "vård" som Clement Bengtsson påskyndade fallets upp-
lösning genom att erkänna mordet på Åhrbergs.När och hur är
dock höljti dunkel.

Detta berodde knappast på slarvig bokföring.Trots missför-
hållandenainom fängelsets väggar fördesnoggranna anteckningar
om varje fånge. Rättegångar, förhör,frigivningar och nya fängs-
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landen nedtecknades plikttroget av Lidinsson själv i prydliga
fångrullor, som regelbundet togs över till landskansliet för
genomgång med landshövding Wasell och hans assistent. Mord-
fall var ovanliga och Sjugdendramat - ett förmodat dubbelmord
på nybyggare med samer som misstänkta - saknade motstycke i
det nyblivna länets annaler. Landshövdingen hade beordrat att
fallet skulle ges högsta prioritet och ett erkännande från en
huvudmisstänkt borde ha förorsakat stor uppståndelse på fängel-
set. Man förväntarsig att en sådanviktig händelse satt sina spår i
ett skriftligt protokoll eller någon form av rapport.

Besynnerligt nog finns det ingen. Det enda som finns att läsa i
arkiven om Clement Bengtssons bekännelse är en kryptisk an-
teckning i fångmllan förmars 1813. Den skrevs dit vid ett senare
tillfälle - antagligen första veckan i maj - av landshövdingens
assistent G M Ramstedt. Lydelsen är:

'Af de Arresterade Lappman hafwa Clement Bengtsson och Jon
Jonsson den yngre erkänt det de i början av förledenNovember
månad medelst aflossade lodbösseskott nattetid å Schogdens
nybygge mördat Årberg och dess hustru, h\varaf äfiven den
rysliga händelse inträffat att deras 3 minderåriga barn af köld
och hunger omkommit, äfwensom Jon Jonsson den äldre erkänt
det han wid berörda tilfälle understött de brottsligas
förehafwande".

Av fångrulloma kan man utläsa att misstänkta brottslingar rutin-
mässigt togs till landskansliförhörstrax efter ankomsten till fäng-
elset. Men det finns ingen anteckning om att de tre lappmannen
skulle ha undergått något sådant förhör.Inte heller finns någon
uppgift om att en tolk skulle ha funnits närvarande på fängelset
när erkännandet kom. Lapplänsman Höglund var vid den här
tidpunkten upptagen uppe i Ström. Men någon samisktalande
person måste ha varit med och assisterat på fängelset eftersom
Clement Bengtsson och Jon Jonssönemaju

"svårligen
förstodo
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swenska språket .
Det ligger nära tillhands att gissa på Nils Påhlsson, den enda

tvåspråkigaperson vi vet var där. Kan han ha motstått en sådan
chans att ta sig ur ett mord han självvar misstänkt och åtalad för?

En omständighet talar starkt för att "erkännandet" skedde mot
slutet av april. Då beslutade nämligen myndigheterna helt plöts-
ligt att Clement Bengtsson skulle skickas upp till Sjugden och
vallas påden förmodadebrottsplatsen. Den 27 april rullade fång-
transporten ut från fängelsegårdenmed den hårt fjättrade Bengts-
son. Säkerhetsåtgärdernavar rigorösaoch hela åttaman hade satts
att bevaka fjällmannenunder den långafärden.

Bengtsson visade god samarbetsvilja och myndigheterna hyste
stora förhoppningar att han skulle leda dem både till kropparna
och mordvapnen. Men vallningen blev en missräkning. Trots att
Bengtsson försöktevara till lags genom att peka ut flera altema-
tiva platser hittades inte minsta benflisa. Fången återfördestill
landsfängelset och kronolänsman Ohrling åtempptog sina efter-
sökmed lokala bönder. Efter åttaresor och sammanlagt l 69 dags-
verken utan resultat gav Öhrlingslutligen upp. Åhrbergskroppar
påträffadesaldrig.

Det var försmädligtmen inte längre livsviktigt. Inte nu när tre
lappman villigt tagit på sig morden. Deras bekännelser var åand-
ra sidan helt nödvändigaför utredningens fortskridande. Utan
dem kunde ju ingen ens vara säker på att något mord verkligen
begåtts.

Bengtssons erkännande blev alltså vändpunkten. Jon Jonsson
yngre hade hela tiden lämnat motsägelsefulla uppgifter, och det
var uppenbart att han inte var tillförlitlig. Ena stunden påstod han
att Åhrbergsmördats med lappspjut och yxa, i nästa stund hade
skjutvapen använts och graden av egen inblandning hade varierat
med varje nytt vittnesmål. Clement Bengtssons bekännelse erbjöd
åklagaren vad han tidigare saknat: ett sammanhängande och mer
trovärdigthändelseförloppatt arbeta vidare med.
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Bild 2. Härbreti Tullingsås, Strömdärde dödsdömdatillbringade sin
sista natt. Foto Elisabet Rydell-Jansson.
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Urtima tingsförhandlingar hölls i Lorås första gången i maj.
Presiderade gjorde åter häradshövdingMontelius och på de an-
klagades bänk satt Clement Bengtsson med sin dräng Thomas
Thomasson, Jon Jonssönema och Nils Påhlsson. Och nu fick
tingsförsamlingenhöraClement Bengtssons bekännelse, i tolkad
och tillrättalagd svensk tappning:

Samema hade just anläntmed sina renar till Sjugdentrakten när
nybyggaren Åhrbergkom skidande till deras läger. Han var
mycket upprörd. Någrarenar hade rivit ner och ätit upp en foder-
hässja för honom och den ville han ha ersättning för. Efter en
ordväxling - okänt på vilket språk - gav Åhrberg Clement
Bengtsson en örfil och skidade iväg. Örfilengjorde samema så
"högeligen

förtörnadé"att de höll rådslag och beslutade rakt av
att mördainte bara nybyggaren utan även hans hustru - de visste
att han hade en sådan fördet hade han nämntunder grälet. Såvid
midnatt nästa dygn (den 23 november) klev de in i Åhrbergs
stuga, beordrade paret att stiga upp i sängenoch skötdem sedan i
bröstet med varsin lodbössa, Clement mannen och Jon Jonsson
yngre hustmn. Jon Jonsson äldre stod i bakgmnden, beredd med
lappspjut ifall skotten inte skulle träffa. Men skotten träffade
perfekt, och genast kilade Jon Jonsson yngre fram och stoppade
fhöskei kulhålensåatt inget blod skulle rinna ut påsängkläderna.

Därefter hjälptes de tre lappmannen åt att släpa ut kropparna,
lägga dem på sina sammanbundna skidor och frakta dem till en
liten holme i närheten där de gömdes mellan två stenar. Lapp-
männen återvändesedan till stugan och upptäckte att barnen, som
legat och sovit pågällen genom hela morddramat, nu vaknat och
börjat gråta. De lät sig emellertid tröstas sedan lappmannen för-
säkrat att inget ont skulle hända dem och att deras föräldrarsnart
skulle återkomma.

Nästa dag skidade Jon Jonssönema tillbaka till nybygget och
stal hårdsaltad fisk. Barnen jämrade sig då över föräldrarnas
bortavaro men lugnade sig när fjällmannen lovade att de snart
skulle komma tillbaka. Sedan försvannde snabbt frånplatsen.

22



Enligt Montelius rättegångsprotokollvar Clement Bengtsson, Jon
Jonsson den äldre och Jon Jonsson den yngre nu helt överens om
att detta mordscenario var det enda och rätta. Jon Jonsson yngres
tidigare versioner hade antingen varit osanna eller missuppfattats.
Därmed läträttensig nöja.Allting hade ju fallit påplats.

De tre lappmannen dömdes till att mista höger hand, hals-
huggas och steglas. Den fjärde, Nils Påhlsson, som hela tiden
nekat, frikändes i brist på bevis. Domen skulle prövas i högre
instans och under tiden fick de dödsdömdaåtervändatill lands-
fängelset.

När Svea Hovrätt upprätthölltingsrättens dom återstod möj-
ligheten att skriva en nådeansökantill konungen. Fångvaktare
Lidinsson ställde upp åsamemas vägnar. Men det var en ordent-
lig björntjänst Lidinsson gav dem - istället för att framhäva
förmildrande omständigheter skrev han att lappmannen "icke

kunna framlägga någon omständighet, som kan mildra ryslig-
heten af vår Mordgärning" och att samer "inte kan räkna sig i
jämförelsemed andre människor annat än som sista länken av
förnuftigevarelser'".

Helt väntat stod utslaget fast och avrättningen skedde i Har-
bäcken, Ströms församling den 17 november 1813. Vid det laget
hade den nära 70 årgamla Jon Jonsson äldre redan dukat under i
fängelset, men de tvåövrigastod sitt straff - "sig själva till skräck
och andra till varnageF. I klartext betydde det att hela bygdens
invånare var kallade att bevittna den finktansvärda händelsen,
ävenfjällfolket.

I folkmassan fanns en samisk kvinna, Lisbeta Nilsdotter, som
under hela sitt 36-åriga liv stått Clement Bengtsson mycket nära.
Länge levde hon i ett barnlöstäktenskap med hans kusin Clement
Påhlsson, och efter dennes död i lungsot blev Lisbeta den som -

påsamers vis - tog hand om Clement Bengtsson under hans första
svåra tid som änkeman. Under sommaren hade hon gift om sig
med en annan av Clement Bengtssons släktingar, men hennes
hjärta tillhörde ändåden dödsdömde.Synen av hans förnedring
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och smärta när bödeln nu först berövade honom högra handen,
sedan huvudet och slutligen samlade ihop kroppsdelarna för
steglingen påpålarblev alltförsmärtsam att bära. Lisbeta segnade
ner på avrättningsplatsen och reste sig aldrig mer. Dagen däq^å
gav hon upp andan - dödav slag, enligt kyrkboken.

För samema i Ströms lappmark följde en tung tid, många
vågade inte längre visa sig nere i byarna. Relationerna blev inte
bättre av den långdragna rättstvist, som inletts mellan samer och
nybyggare i Hammerdals tingslag den 24 november 1812 (märk-
ligt nog dagen efter att mordet på Åhrbergsskulle ha ägt mm i
Sjugda nybygge). Tvisten handlade om nybyggarnas intrång på
Blåsjöskogsskattefjäll och Clement Bengtssons egen svärson var
en av målsägama.

Historien om Sjugdendramat har berättats i generationer, och
med åren har det blivit allt svårare att skilja myt från verklighet,
rykten från sanning. När händelserna nedtecknades för första
gången i skönlitterärform på 1880-talet skedde det helt ur ny-
byggarnas perspektiv. Den trenden har hållit i sig in i våra dagar
och domslutet har egentligen aldrig påallvar ifrågasatts, förutom
av samer, som dåansetts som partiska. Egentligen ärdet märkligt
att fallet inte intresserat forskarna mer, för morddraman som
speglar 1800-talets växande konflikt mellan samer och nybyggare
finns det ytterst fåav i Sverige.

Vad hände då egentligen med Åhrbergs?Om de blev mördade,
varförhittades aldrig kropparna? I brist påtidigare forskning fick

jag ställa frågorna själv. Jag ville veta hur rimligt mordscenariot
som Clement Bengtsson såvilligt ska ha erkänt sig och Jon Jons-
sönerna skyldiga till egentligen var. Var det ens genomförbart?
Gick det att - med dåtidens lodbössor - på nära håll skjuta två
människor genom hjärtat utan att kulorna orsakade inte bara in-

gångshål utan även ännu större utgångshål, med massiv blod-
utgjutelse som följd?
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Det var sent i november och beckmörkt ute. Lappmannen hade
aldrig sett stugan tidigare - de kom ju inte till platsen förrän
kvällen innan. Enda ljuskällan de hade var att det "glimmade

ännu av någon eld i spisen". Vi moderna "upplysta" människor
glömmerlätt vad kompakt mörkeri ett strömlöstsamhälle egent-
ligen innebär. Men man behöverbara besökanågon av Jämtlands
ellösa fjällägenheter en sen novembereftermiddag för att på-
minnas om svårigheterna med att, med full precision, skjuta två
personer och sedan täppa till kulhålen, med skenet av en be-
darrande eld som enda ljuskälla.

En intressant omständighet är Jon Jonsson yngres mentala
kapacitet. I Jonssonsläkten finns flera exempel påpsykisk ohälsa
- farbrodern Bängt Jonsson ströp sig själv till döds efter år av
depression och en kusin betecknas i kyrkboken som "fånig"

(vansinnig). Den bild som tonar fram av Jon Jonsson yngre i
rättegångsprotokollen är den av en mycket förvirrad människa.
Hans utsagor ändras om och om igen, och ärofta sinsemellan helt
motsägelsefulla. I de skönlitteräraåtergivningar av dramat som
skrivits av folklivsforskare kallas han Tok-Jonke. Ävenom ök-
namnet inte återfinns i de historiska källornakan det ändåha viss
verklighetsbakgmnd.

Det är under alla förhållandensvårt att förlika sig med bilden
av den förvirrade unge man, som både lever kvar i folkmed-
vetandet som "Tok-Jonke" och ständigt ändrar sig i vittnesför-
hören, med den kvicktänkte Jon Jonsson yngre, som i Clement
Bengtssons bekännelse intar en huvudroll i ett välplanerat och
kallsinnigt mord, utförtmed stor precision och effektivitet.

Uppenbarligen tog inte ens Montelius Jon Jonsson yngres egna
vittnesmål på allvar, men han svalde villigt åklagare Ohrlings
påstående att Jonsson skulle ha lyckats med konststycket att
snabbt täppa till kulhålen på båda kropparna med fhöske och på
såvis hindra minsta bloddroppe frånatt hamna påsängkläderna.

Att lappmannen dessutom lyckats utförade båda morden, med
öronbedövandeoväsen frånbössornafårman förmoda,och sedan
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avlägsna kropparna ut ur den pyttelilla stugan utan att väcka
barnen, måste ocksåses som anmärkningsvärt.

En av Sveriges allra främsta experter på ond bråd död är pro-
fessor Anders Eriksson, rättsläkareoch chef förRättsmedicinska
avdelningen i Umeå. Starkt fön/issad om att ingen skulle kunna

ge mig mer kvalificerade svar påmina frågor, bad jag honom titta

på rättegångshandlingarna och göra en sakkunnig bedömning -

hur pass trovärdigt är det mordscenario som beskrivs i Clement
Bengtssons bekännelse?

Kärnfråganvar naturligtvis detta med avsaknaden av blod på
brottsplatsen. Borde inte kulor avlossade på så nära håll ha gått
rakt igenom kropparna och därvid lämnat utgångshål i ryggen
med påföljandemassiv blodsutgjutelse? Fallet väckte professor
Erikssons intresse och han gick med på att studera mordscenariot
och ge sin professionella bedömning. Eftersom han själv ärjakt-
intresserad och lodbössornas tekniska beskaffenhet var en viktig
del i frågeställningen,tog han hjälp av dagens vapenexperter.

Det han kom fram till var minst sagt uppseendeväckande. Be-
träffande samemas lodbössor - de förmodade mordvapnen -

skriver han att det verkar "som om man från vapenexperthåll
tycks luta mot att den här typen av vapen börha gett ett genom-
skott genom människa". Ifall detta skett, "får man på goda
grunder anta att det borde ha blivit en relativt stor blödning ut

från h~oppen^ En del blod kan sugas upp av kläder, men redan
inom några minuter efter beskjutningen bör det ha vällt ut an-
senliga mängderblod.

En blödning, om än inte lika stor, borde det ha blivit även om
det inte blivit genomskott, fortsätter professor Eriksson, till
exempel på gmnd av att kulan fastnat i ryggraden. Och han
tillägger: "Särskilt när h-opparna sedan hanterades kan man

förväntasig att blod runnit ur skottöppningarna"
Professor Eriksson är dock noga med att påpeka att det be-

skrivna förloppet inte helt kan uteslutas. Det är alltså inte omöj-
ligt att förhindra ett sådant blodflöde (om det inte blivit genom-
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skott) genom att tamponera såröppningama, till exempel med
fnöske.Men, fortsätterhan:

"Sammanfattningsvis framstår det dock som mest sannolikt att
det blivit genomskott med avsevärd blodspillan redan i skott-
ögonblicken och omedelbart därefter. Uppgiften om att blod
saknas i bostaden gör därföråklagarens version osannolik, inte
minst mot bakgrund av att tvåpersoner skall ha tagits av daga."

Med andra ord, om kulorna gått igenom kropparna - vilket rätts-
läkaren alltså håller förmest troligt - ter sig Jon Jonsson yngres
försökatt stoppa igen kulhålen med fnöske som .fullständigt
futila. Blodet borde alltså ha flödat i stugan, både direkt efter
skotten och senare dåkropparna hanterades.

Man kan ana en viss medvetenhet om detta faktum redan i
vittnesmålen. Sedan länsmanHöglundoch de bönder, som vittnat
om tillståndet i stugan efter Åhrbergsförsvinnande, i rätten fått
höraJon Jonsson yngres förstamordversion, därÅhrbergsskulle
ha bragts om livet med lappspjut, som gärningsmännen torkat
rena före återvändandet till lapplägret, gjorde de genast ett

gemensamt tilläggtill sina tidigare individuella vittnesmål:

"De närvarande wittnen hördes nu tillsammans och upgåfwo
Pehr Michelsson, Lars Larsson, Löfvenberg och Höglund sam-
manstämmande, at dåde trenne gånger efter mordet, uppåCapell
Predikanten Wedins föranstaltande första gången, samt seder-
mera, på Länsman Ohrlings tillsägelse, \varit upp till Sjugden,
Fähuset däruti Nybyggare folket bodt, funnits \vara så glest till
taket at en myckenhet snöinyrt, sängklädernasammanfrusna och
s\varta af smuts och Rök, h\varföre omöjligtkunde ses om någon
blod runnit påsängen, men en störretrasa afgroft blaggarnfans
uti rummet hwilken \vid uppvecklandet hade så elak luckt (lika
som afh-eaturs ruttna inälfwor) at den icke kunde handteras, och
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Bild 3. Avrättningsplatsen i Harbäcken,Ström. Foto Elisabet Rydell-

Jansson.
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föröfrigtaf lika sevärtfärgmed sängkläderna."

Inget av det här hade de berättat tidigare. Det är första gången
ordet "blod" överhuvudtaget nämns i ett vittnesmål. Det verkar
som det plötsligt blev viktigt att förklara avsaknaden av blod i
stugan.

Nästa fråga är var kropparna tog vägen.Trots att hela 169
dagsverken lades ner på eftersök och att man finkammade ett
områdepåen åttondels mils omkrets mnt stugan, hittades de inte.
Professor Eriksson påpekar hur svårt det är att gömma lik i
naturen utan att de påträffassenare. Benen vitnar och blir lätta att
se. Att de grävts ned mitt i natten i smällkalla vintern är inte
troligt. En möjlighet är att de nedsänkts i vatten, i vilket fall det
kalla fjällsjövattnet hindrat dem frånatt senare flyta till ytan.

Men varförpåstårClement Bengtsson då i bekännelsen att de
lagt kropparna mellan två stenar, på land? Varför ljuga om den
detaljen om han talat sanning om allt annat? Och varför kunde
man inte hitta lodbössorna? En tänkbar förklaring är förståsatt
kropparna fanns på ett helt annat ställe, utanför sakområdet, där
ingen någonsin letade. Men dåhamnar man utanförbekännelsens
ramar och lämnar öppet för möjligheten att Åhrbergsinte alls
mördades i sin stuga, utan helt enkelt dmnknade vid fiske, eller
påvägtill kyrkan i Alanäs.

Ett annat problem med åklagarens version är tiden. Morden
måste ha ägt mm den 23 november föratt händelseförloppetska
stämma, de tre samema var inte ens i området innan dess. Hade
mordet inträffat senare skulle den äldsta dottern knappast ha
hunnit svälta ihjäl. Enligt professor Eriksson borde den processen
ha tagit någraveckor, eftersom hon försettsig med vätska - vilket
framgår av obduktionsprotokollet. Barnens kroppar hittades den
17 december, alltsådrygt tre veckor senare.

I rättegångsprotokollettolkas bristen på foder i fähuset som ett
tecken påatt djuren tagits in tillfälligtöveren kall natt. Det skulle
i såfall betyda att Åhrbergännu den 23 november inte ställt in de
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livsviktiga kreaturen för vintern och försett dem med foder. Det
framstår som mycket underligt. Vintern kom betydligt tidigare än
så det året - vi vet att det hade snöat kraftigt redan den 18
oktober. Vi vet också att samema var mitt inne i sina vinter-
flyttningar redan i början av november. Flyttningarna inleddes
inte förrändet fanns gott om snö i skogslanden - snönhåller ihop
renarna och hindrar spridning. Så varför tog inte Åhrbergshem
något foder? Och - om de levde ändatill den 23 november, varför
kom de inte till nattvarden i kyrkan i oktober som de hade sagt?

Dessa omständigheter tyder onekligen på att något kan ha hänt
med makarna Åhrbergredan föreden 23 november, kanske redan
i oktober. Men i så fall kan inte de tre dömdalappmannen ha varit
ansvariga. I såfall faller hela mordscenariot.

Tyvärr får vi aldrig veta exakt vad som hände den vintern i
Sjugden. Men klart är att det finns stora problem med fallets upp-
lösning, både vad beträffar Clement Bengtssons erkännande och
mordscenariot. I själva verket ärdet anmärkningsvärtatt det gick
så långt som till avrättning, till och med efter den tidens rätts-
praxis. Det går inte att komma ifrån att avsaknaden av kroppar
och mordvapen skulle ha setts som ett större problem, hade inte
de anklagade varit samer och de förmodade offren svenskar.
Enligt 1734 års lag skulle domstolen vara på sin vakt vid er-
kännanden gjorda utanför rättssalen som inte helt kunde styrkas
med andra bevis. Men den principen vägdehärinte tungt nog.

Hundrafemtio år tidigare hade en hel samefamilj i Härjedalen
mördatsbrutalt av norska och svenska bönder, som ville hämnas
över en bortspmngen ren. De skyldiga fälldes och åtminstone
några av dem avrättades. Men med 1800-talets inträde befann sig
samema i ett allt bistrare klimat därnybyggarna sattes överdem i
de flesta sammanhang, även i domstol.

Pehr Rissler, som fick inleda sin provinsialläkarkarriärgenom
att skyndsamt bege sig till Alanäs för att obducera barnen Åhr-
bergs kvarlevor, uttryckte säkert en tidstypisk åsikt då han i sina
"Anteckningar om Jemtlands län" skrev att "svensken aktar ej
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lappen som sin jemnlike, och kan det ej heller, då denne är
honom så vida underlägsen så väl i kroppsbildning som i
tankekraft och odling." Nu var han säker på att "detta i Sverige
urgamla folk" var påväg att "gåsin ej länge dröjandeförintelse
till mötes"eftersom de trängdes undan av nybyggare. Om det var
fel eller inte ville han inte uttala sig om, men människosläktets
historia visade att detta var den naturliga ordningen då mer
civiliserade folk "påträffa en rå och vild befolkning'" som
samema.

Om språkbruk:
Namnet Sjugden har genom tiderna stavats på flera olika sätt (ex
Sjogden, Schougden, Sjougden, Sjouten). I artikeln använderjag
mig förenkelhetens skull genomgående av stavningen "Sjugden"

(som i Stor-Sjugden, Sjugda nybygge, Sjugdendramat, etc). På
dagens kartor är stavningen "Sjouten", som i Stor-Sjouten och
Sjoutnäset.

När det gäller benämningen påvårt urspmngsfolk samema an-
vänderjag av praktiska skäl ibland termer som "lappman", "^äll-

folk" och "lappar" trots att den korrekta termen naturligtvis i dag
är samer. Detta föratt påett smidigare sättkunna röramig i käll-
materialet och återspegladen tidens språkbruk.

Om källorna:
I min forskning om Sjugdendramat har jag dammsugit alla tänk-
bara publikationer, fack- såvälsom skönlitteratur, avhandlingar,
artiklar, m.m., i jakt påmaterial som kunnat ge svar påalla mina
frågor. Listan äralltförlång föratt kunna återges här.

De källor som utan tvekan varit mest spännande och helt oum-
härliga som underlag för denna artikel är dock de otryckta,
nämligen:
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Landsarkivet i Östersund
Föllingelappförsamlingsarkiv:
Husförhörslängd1746-1798, vol. AI: l
Husförhörslängd1804-1822, vol. AI:2
Födelse-och dopbok 1747-1799, vol. AI: l
Födelse-och dopbok 1800-1853, vol. C:l
Lysnings- och vigselbok 1800-1840, vol. C: l
Död-och begravningsböcker 1800-1852, vol. C:l

Jämtlands läns landskanslis arkiv:
Resolutionsböcker 1810-1820, vol. AIIIa:l-ll
Resolutionsböcker 1814-1815 (del av åren), vol. Alla: 6

Hammerdals tingslags häradsrättsarkiv:
Domböckervid urtima ting 1763-1872, vol. AIII:2a
Dombok vid urtima ting 1813, vol. AIII:3

Fångvårdsanstaltensi Östersundarkiv:
Fångrullor, serie Dilla, företrädesvisår 1813, vol. Dilla:!

Landsarkivet i Härnösand
Domkapitlets i Härnösandarkiv:
Visitationshandlingar för Jämtlands och Härjedalens lappmarker
1746-1869,vol.Fmbd: 1-3

Västemorrlands läns landskanslis arkiv:
Resolutionsböcker 1763-1809, vol. AVa:l-47

32



"Lapparna inkräktare, med vilka man
ej kännernågonstörresamhörighet"

Någrareflektioner kring omgivningens syn

påsamerna i vårtlän

Lars Thomasson

Var tid har sin historia. När man försökertränga in i tidigare
skeenden, ärdet ofta lite svårt att riktigt förståvad som egentligen
försiggick och att rätt uppfatta den atmosfär - det kulturklimat -
som rådde vid olika tillfällen. Det gäller emellertid att i sådana
sammanhang kunna skilja på dåtid och nutid, förannars blir det
förlätt att göraefterhandsbedömningarutifråndagens perspektiv.

I mina forskningar kring sydsamemas historia i Jämtland-
Härjedalen under de senaste hundra åren (från 1880-talet och
framåt), har jag många gånger haft anledning att reflektera lite
närmare över vad som gjorde, att personer i ledande ställning i
vårt län offentligt kunde visa samema sådan nedlåtenhet och
ringaktning genom att tala om dem som de gjorde, utan att
omgivningen synbarligen reagerade.

Vad var det t. ex. förgrogmnd som lades för fi-amtiden i fråga
om samemas relationer till den bofasta befolkningen i deras hem-
kommuner av sådanaförtroendemänsom Edv. Mårtenssoni Frost-
viken och förreriksdagsmannen Ingebrikt Bergman i Tännäs?För
att förhindra att kommunerna på 1920-talet skulle tvingas överta
ansvaret från staten också förden samiska befolkningens fattig-
vård, sa Mårtensson t.ex., att "lapparna inte vore till någon stor
nytta för den kommun, där de voro bosatta", och Bergman om
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samema i Härjedalen, att "dessa dock alltjämt betraktades som
inkräktare, med vilka man ej kändenågonstörresamhörighet'.

Attityderna mot samerna i ett vidare perspektiv

Av det svenska samhällets attityder mot samema i ett vidare per-
spektiv ger Brit Uppman en utmärkt bild i sin doktorsavhandling
1978 vid Umeå universitet, Samerna och samhället 1870-1925.
Tidsperioden valdes, uppger hon, därföratt det var en tid av snab-
ba förändringarav samhällsbildeni stort, av politiska regimskiften
och omställningari näringslivet (bl.a. gmvdrift och nybyggesverk-
samhet i gamla lappmarker). Den möjliggjorde ocksåjämförelser
med internationell minoritetspolitik, speciellt angåendeUSA, som
visar varierande synsätt just under den här tiden. Och Brit Upp-
mans arbete förstärkerintrycket av de strömningarjag inlednings-
vis antytt.

Om man vill fåen uppfattning om hurjämtlandssamemai turis-
mens barndom presenterades för en större allmänhet som ett et-
niskt inslag blandjämtlandsbefolkningen i övrigt, ärSvenska Tu-
ristföreningens äldre årsskrifter en bra källa. Skildringarna från
besökeni "lapplägren" eller mötenamed samer ute påfallet inne-
håller inte bara en mängd detalj iakttagelser utan också anmärk-
ningsvärtmångaomdömenav olika slag. Man fårveta hur samer-
na ser ut, hur det ärmed ordningen i visten och kåtor, hur de skö-
ter sitt arbete, men också hurudana de är eller bedöms vara som
människor. Till de subjektiva omdömenakommer ofta ocksåsyn-
punkter på

"vad som vore bästförsamerna", sett naturligtvis ur
besökarenssynpunkt.

Frånbörjanansåg besökarna, tycks det, som en självklarhet att
bara kunna stiga på, närman kom till ett sameviste. Man väntade
sig ett vänligt mottagande, kaffe och kanske t.o.m. mat och hus-
rum förnatten, om man själv hade planerat så, samt att samema
skulle ståtill tjänstmed proviantering om det behövdes.
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"Vi
påträffadeomsider tvåkåtof\heter det frånen tur i Offerdals-

fjällen (1892).
"Fz tog in i den som beboddes av Johan Larsson

och hans hustru Sigrid Jönsdotter. Här torkade vi oss framförel-
den, öppnadevåramatsäckar och lätojjällfolketkoka kaffe afvårt
medhavda förråd".

Och Gunnar Andersson berättar i sin tur (1907) utan omsvep, att
han och hans sällskap under vandringen mellan Bydalen och Vall-
bo fann en ensam kåta. Den "var utmärkt, stor, rymlig, nyrepare-
rad, och lappen som bodde där var gudskelof borta, såvi kunde
ostörtvila påhans förskinnoch koka i hans kärl. Supen smakade
härligtoch följdesav mångasmörgåsarmed skinka och gåslefver
och ost. Kaffet var varmt och starkt, och den lättawhiskygroggen
ur lappens stora, tomma renskurade tobakslada släckte törsten
utmärkt och vandrade laget rundt, medan skämtet och glammet
gnistrade i kapp med den sprakande elden".

?? Lapparna äroicke någotslags vildar... ??

Om Jämtlands och Härjedalens samer tycker Wilhelm Peterson-
Berger (1906), att de "/ allmänhetförefallasom ett mycket lifsdug-
ligt, härdigt,förtillvaron välrustadt släktemed godt, fredligt, ofta
älskvärdtlynne, fåbehofoch vaken intelligens". Samema i Ljung-
ris, som han besöker i "sitt ströftågkring Helagsjjällef\ se "näs-

tan germanska uf\ tycker han, "och måtterepresentera stammens
aristokrati". Men man fårinte fömndras,tilläggerhan, "att bakom
den nutidsenligt civiliserade ytan ofta rester af vidskeplighet, pri-
mitiva passioner, naiv vekhet, lättleddfantasi och dyligt skymta
fram".

Det finns naturligtvis gott om schabloner, i synnerhet om de
renskötandesamema, som "att springa efter renarna i renskogen,
att svinga kastrepet och att jaga renfienden, vargen, är lappman-
nadygd och ära". Allvarligare ärkanske dem om karaktäroch lyn-
ne, uttryckt av PB som "något av det tungsinne som sägs utmärka
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individer av döenderaser".
Det hjälpte troligen föga, att både Fredrik Svenonius och K.B.

Wiklund varnade för "inbilsk högdragenhet eller ingående nyfi-
kenhef vid mötetmed samema, eller att det i några"råd

förturist-
er'\ som fanns infördai årsskriften 1901 påpekades, att "lapparne

icke äronågot slags vildar, utan hyggliga och civiliserade männi-
skor, som i allmänhet ha lika stor eller lika liten bildning som den
bofasta befolhiingen i samma trakt". Felet med de härpåpekande-
na var bara det, att de i någonmån själva återspeglade den attityd
de ville motverka.

Yttre konflikter föderofta härdaord

Hårda ord och föraktande attityder födsofta i samband med yttre
konflikter. Under den s k kulturkampen i västra Härjedalen - för-
tattaren Gustaf af Geijerstams benämning av konflikten mellan

jordbruk och renskötseldärförhundratalet årsedan - gav en av de
inblandade, patronen William Famp på Ljusnedals bruk flera ex-
empel pådet. "Dessa våraplågoandar, dessa våra tyranner" kal-
lade han vid 1878 års riksdag sina renskötande samiska grannar.
"Denna stackars befolhiing lefver nu påsamma sätt, och jag kan
nästan säga, på samma villkor som för tusen år sedan", sa han,
"och den har icke visat sig mottaglig förnågoncivilisation, såvida
densamma skolat medföranågotframsh'idandé>\ Och i den mån
samema "tagit emot civilisationens förmåner,såhar det bara gällt
dess njutningar", men "det besvär civilisationen förmed sig, har
de icke velat underkasta sig". Och i ett försökatt försina riksdags-
kamrater förklaravad sedvanerätteninnebar förhonom som mark-
ägare, när riksdagen behandlade förslaget till renbeteslag 1886,
drog han sig inte föratt jämställasamema med "samhällets olycks-
barn" i övrigt.
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Stockholm. Motiv >frå%^l^ä.nseji.

Bild 4. Vykort med samer som "utställningsobjekt"
påSkansen i

Stockholm. FJällgårdsarkivet,Föreningsarkivet i Jämtlands län,
Östersund.
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Just lagfästandet av sedvanerätten 1886 framkallade reaktioner,
som verbalt i flera fall gick förlångt. I sin femårsberättelse1886-
90 gav Kungl. Maj:ts Befallningshafvande, dvs landshövdingen
John Ericson, 1886 års lag hela skulden förde enligt honom för-
sämrade förhållandena,eftersom "lappen nu uppträdde öfvermo-
digt' utan att ge någon särskild akt på

"den skada hans djur för-
orsakade". I riksdagsdebatten hade landshövdingentidigare t.o.m.
hotat med att ett lagfästande av sedvanerätten skulle medföra"ett

krig pålifoch död".
Förreriksdagsmannen Gunnar Eriksson i Mör^iken(Åre)- un-

der sin riksdagstid inflytelserik företrädareförlantmannapartiet -
hade tyvärr inte heller någon förståelseförden lagfästa sedvane-
rätten. Med lagfästandet "influerades lappen i en tro som växt till
övermod", skriver han i ett utlåtande från Åre,"och att han med
denna sedvanerättoch med lagen därom i sin hand kunde med sin
boskap husera hvar som helst och hur som helst". Och i rätte-
gångshandlingar från 1930-talet gällande tvist om sedvanerätten i
västra Härjedalen hävdade en markägare, när omdömet ett ögon-
blick svek honom, t.o.m. att om samer hade sedvanerätt på hans
mark, så"kunde bådezigenare och tattare presentera avsedvärda
h-avpåvårtfolk i övrigt".

51 Lapparna ärett misstänksamtfolk"

Två framträdande östersundsbor kring förra sekelskiftet, Isidor
von Stapelmohr, borgmästareoch landstingsman, samt Sven Johan
Kardell, lektor vid läroverketoch förövrigten av de mera framträ-
dande i stadens och länets kulturliv, satt bägge också i riksdagen.
Där försökteKardell motionsvägenfåbort renbeteslagens krav på
samemas samtycke vid upplåtelse av "bete, slätter och inegof på
de hemman som staten genom köptillagt skattefj allén. De arren-
datorer och torpare som fått sådana lägenheterupplåtnapåviss tid
kunde ju förlora dem, i synnerhet som de nu "finna sig värnlöst
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prisgifna åt sina gamla motståndares samtycke". Lapparna hade

ju, sa han i riksdagsdebatten, "rätt att drifva bort den öfriga be-

tolkningen, och det kan nog hända, att de komma att begagna sig
af denna rätt, ty lapparne ärosedan gammalt fiender till de bofas-
te'\ Han gav t.o.m. det omdömet om jämtlandssamema, att de
"äroett misstänksamtfolk och komma nog ihåggamla oförrätter".

Borgmästarenvon Stapelmohr påstod i riksdagsdebatten, att det
här med osäkerheten förarrendatorema väckt bekymmer och hos
de bofasta t.o.m. "redan övergåtttill bitterhet mot lapparne för
deras ofördragsamhetmed de bofaste, afhvilka lappar i allmän-
het behandlats väl". Så antydde han vad som kunde hända, om
inte "jäsningen" dämpades i tid. Det kunde "urarta och taga sig
utbrott i revanschhandlingar". Vad det kunde föramed sig "kunna

herrarna lätt tänka, då den befolkning af bofaste som har sin
bergning, går upp till 600 å700 personer, ett antal betydligt öf-
verstigande de renskötandelapparnes, som äroendast 300 å400'".

Kardells motioner har visserligen sitt särskilda intresse, därför
att det var förstagångensom riksdagen fick ocksåde icke renskö-
tände samemas försörjningsfrågabelyst. Men det kommer helt i
bakgmnden av den tyvärr negativa bild av samema som istället
träder fram, som utslag av den nedvärderande attityden mot sa-
merna den härtiden frånvissa ledande intellektuella i länet, dit ju
bådeborgmästarenoch lektorn i Östersundhörde. Med deras vida
kontakter förstårman hur deras uppfattningar kan ha präglat övri-

ga länsborsuppfattningar om och attityder mot samema. De har på
något sätt "legitimerat" och gjort det mmsrent att säga i stort sett
vad som helst om samema.

Det tar som bekant tid att ändra attityder. Eller som Sverker
Sörlinkonstaterar i sin studie av "radikal svensk lappsympati" mnt
sekelskiftet (Ödemarkensförstår,Thule 1983:5), att det dock dröj-

de länge, innan en ny attityd mot samema var fast etablerad, men
med förbehållet- "kanske ärden det inte ännu".
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Synen päsamerna ofta ambivalent

Det går ibland att spåra också en medveten - eller omedveten -
ambivalens, dvs kluvenhet eller motstridighet i uppfattningarna,
hos sådanasom ivrar församekulturen och som utåt framstårsom
"samevänner". Där finns, tycks det, inslag av beskydd och tillgi-
venhet naturligtvis men också stänk av överlägsenhetpå gränsen
till förakt. Varförvar t. ex. flera av lapprästema i Jämtland-Härje-
dalen (pastores lapponum, men ocksåandra präster i församlingar
med samisk befolkning) såangelägnaatt behållade särskildalapp-
församlingarna?Vad ärdet som en kyrkoherde i en fjällförsamling
egentligen menar, närhan l 940 som ett argument for det särskilt
understryker, att "lappbefolhiingen utgören i kulturellt och soci-
alt avseende inom sina rasgränser sluten befolkningsenhet", och
att en upplösning av lappförsamlingama skulle "bidraga till en
icke önskadnivellering av den specifikt lapska kulturen". Det mås-
te i varje fall ha varit en olycklig formulering med tanke påatt en
annan folkgmpp ute i Europa - utan alla andra jämförelseri övrigt
- vid samma tidpunkt i flera århållits som "en inom sina rasgrän-
ser sluten befolhiingsenhef\ något som ju i slutskedet också tog
en ändemed förskräckelse.

1926 kunde dåvarande pastor lapponum i Undersåker, Gunnar
Arbman, som skäl föratt behålla lappförsamlingamaförlänssty-
relsen understryka som "misslycka! att vid behandlingen av lapp-

frågan sökabortse från rasskillnaden, som dock är avgörande".
"Lapparna utgöra"nämligen, enligt honom, "en stam försig, kän-
na sig såoch betraktas såav den svenska befolkningen". Och un-
dersåkersföddekontraktsprosten i Revsund, Rickard Åström,leda-
mot av domkapitlet, reserverade sig mot kapitlets tillstyrkan 29
dec. 1940 till en upplösning av lappförsamlingarna. Han tyckte
upplösningenvore "ur själavårdssynpunkt betänklig" men också,
att det inte fanns något önskemålom att "lappbefolhiingen blan-
das med och alltmer uppgår i den svenska befolhiingen". Varje
sådanåtgärdsom "försvagadelappens stamhörighetoch raskänsla
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och främjadehans övergivandeav sin fäderneär^danäring'"borde
undvikas. I stället borde åtgärderi motsatt riktning eftersträvas,
"oavsett vad en eller annan av lapparna själva kan önska". Året
var som sagt 1940!
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Bild 5. Tvådistingerade herrar i sina bästaår. Hur var det med

jämställdheten?Fjällgårdsarkivet,Föreningsarkivet i Jämtlands län,

Östersund.
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95 Detta älendigafolk under solenne! 99

Rune Odelbo

i-

Vilken känslakan ligga bakom detta utrop? Och vilken människa
kan ha yttrat sig pådet sättet? Jo, bakom ligger besvikelse, besvi-
kelse överett helt folk, som personen i frågainte kände sig ha till-
räckligmakt över,som det inte hade varit möjligtatt styra dit han
ville. Detta trots att han självansåg sig ha, om inte all makt i him-
mel och påjord, sååtminstone stor makt och med ännustörrebak-
om ryggen. Därhade han nämligenbådeGud och Konungen. Utro-
pet kom fi-ånprosten Burman i Offerdal, som var van att bli åtlydd.
Folket, som var såsvårt att fågrepp om, var samema, eller som de
dåävenkallades, lapparna. I självaordet lapp fanns en förklaring
till svårgripbarheten. I varje fall förklarasordet av vissa som kom-
met fråndet finska ordet "lapaa", vilket skulle betyda "flytta fram
och åter".

En av de kungar, som försökteskapa en enhetlig nationalstat, var
Karl XI. Hans kyrkolag, som tillkom 1686, har till stora delar gällt
in i våradagar. Dess förstaparagraf ärtänkvärdoch börjarså: "Uti

\vårt Konungarike och des underliggande Länder, skole alla be-
känna sig, endast och allena, til then Christelig Lära och Troo,
som ärgrundad uti Gudz heliga Ord, thes Gamla och Nya Testa-
mentes Prophetiske och Apostoliske Skrifter, och författaduti the
tre Hufwud-Symbolis, Apostolica, Nicaeno och Athanasiano, jem-
wä7uti then oförändradeAugsburgiske Bekännelsen, afahr 1530,
vedertagen i Upsala Concilio 1593".
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Bild 6. Lappmässa i Kalasen, Kall. Fjällgårdsarkivet,Föreningsarkivet
i Jämtlands län,Östersund.
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Det ankom påprästerskapet att se till att alla bekände sig till den
enda rätta läran i enlighet med lagen. "Judar, Turkar, Morianer
och Hedningar skall undervisas i vår rätta lära och döpas." De
som inte gårmed pådet skall enligt lagen tilltalas.

Landsstrykare, som kommit in i landet, skulle uppmanas att bo-
sätta sig på en bestämd plats och låta sig undervisas i den kristna
läran. De präster, som försöktemen hade svårigheter att klara av
att utföradet som lagen talade om, kunde säkerligenibland förtviv-
la och känna sig misslyckade, närde till exempel vid förhörupp-
täckteatt lapparna inte ens kunde läsaFader Våroch "ej vettandes
h\vem dödförderas Synder liidit hade". Det var inte underligt att
prosten vid visitationen i Åre1715 menade att de åtta lappar, som
besöktekyrkan, inte var stort bättre änhedningar. I den underliga
uppräkningen i kyrkolagen av dem som skulle undervisas, näm-
lingen judar, turkar, morianer, det vill säganegrer och hedningar,
räknadeprosten samema som mest tillhörandehedningarna. Ändå
fanns det bland de författare, som i början av 1700-talet berättat
om samema åtminstone en, som menade att de för länge sedan
kommit från Israel. De tillhörde Simeons släkt, som blivit "för-

ödd".

Det var inte ofta vid denna tid, som lapparna besökte kyrkan.
Sexmännen hade i uppdrag att kontrollera vilka som inte infunnit
sig vid gudstjänsterna. Knappast någon same finns upptagen som
saknad vid dessa kontroller. Man räknade tydligen inte med dem,
eftersom de skulle kunna uppenbara sig i olika kyrkor. Helt annor-
lunda var det med jordbrukarbefolkningen, som liksom var fast-
vuxen vid sin torva. En bonde visste man var man hade.

En annan svårighet var att lapparna talade ett fullkomligt obe-
gripligt språk, som prosten Klefberg ansåg vara omöjligt att lära
sig. Han trodde att det var lättare fören same att lära sig att tala
svenska äntvärtom. Ändåkunde bönderoch samer till nödsförstå
varandra vid marknader.

Samema var annorlunda klädda, eftersom de hade kläder som
var passande fördet liv de levde, och de skilde sig påmarknaderna
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från bondebefolkningen. Samema var främmande fåglar. De var
inte svenskar. Det var ett annat folk, som bodde i Sverige. De var
som puzzelbitar, som varken till form eller färgpassade ihop med
det enhetliga folk, som nationalstatsbyggama försökteskapa. Men
måletmåstevara att inlemma dem i det svenska folket och samhäl-
let. Därvar 1686 årskyrkolag ett medel och samtidigt ett mål,me-
dan verktygen var prästerna, som utom kyrkolagen också hade
missionsbudskapet hängande över sig. "Gören alla folk till mina
lärjungar!

En ambitiös präst, som hade sin verksamhet förlagd till Jämt-
land, vars befolkning utgjorde en blandning av rena jämtar, norr-
män, finnar och lappar, hade säkerligenproblem att tjänstgörasom
lärare förmånga av människorna i sina församlingar, men bland
dem alla var det samema, som skilde sig markant frånalla de andra
och måstebetraktas som ett alldeles eget särskilt och säreget folk.
Det var samema, som utgjorde det allra störstaproblemet, och som
beskrivits som "detta älendigafolk.

Hedningarna

Ett vandrande herdefolk, som jämt och ständigt utsätts för stora

påfrestningar, kan inte leva utan hjälp av högremakter. Såvar det
med samema och såvar det med Israels barn. Det var husdjuren,
som styrde deras liv. Israeliterna fick kämpamot hettan och torkan,
medan samema levde under helt andra förhållanden.Sedan uråldri-

ga tider hade de varit beroende av och jagat vildrenen. Närde gjort
den tam blev hjorden någonsegendom, och det gälldeatt hållareda

påvar den fanns och vakta den mot onda uppsåt frånandra männi-
skor eller rovdjur. Liksom jordens alla nomader kunde de inte, som
de odlande människorna,bosättasig påen bestämdplats och mar-
kera ett område som de kallade sin egen jord. De nästan gränslösa
fjällen och skogarna måste stå till deras förfogande. Jordbrukarna
var också beroende av att ha boskap, men koma och getterna ut-
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gjorde inte hela deras försörjning.Denjordbrukande befolkningen
tog hem den grödade kunde behövaförvintern. Deras boskap fick
inte bli till stora hjordar. Ju fler kor, getter och får de hade, desto
mer bete behövdede, och desto längre bort från gården tvingades
de, och fäbodkulturenväxte fram, vilket gjorde ävenjordbrukarna
till halvnomader.

Samemas och andra renskötande folks levnadsförhållanden
krävde hjälp från sådana högre makter, som begrep sig på deras
problem. Inte kunde man tro att en religion, som vuxit fram nere
vid Medelhavet, skulle kunna fungera i fjällen. Fädernas tro, som
fungerat bra under långtid var nog den bästa. Inte kunde man våga
sig på att överge de gamla gudarna och den gamla tron, men då
kallades man ocksåförhedning och ansågsinte tillhörade civilise-
rade. Enligt kyrkolagen borde hedningarna inte alls fåbo i landet,
om de inte ville omvända sig och bli kristna enligt den beskriv-
ning, som fanns i kyrkolagen.

Vad trodde dåsamema på? Vilken var deras religion? Varifrån
kom de, eller hade de jämtländskasamema alltid levat i samma
trakter? Vilken tro hade de en gång haft med sig, om de en gång
kommit invandrande? När kom de i så fall, och hur hade deras
religion förändratsunder tiden de levat i Skandinavien? Hade de
övertagit våra fornnordiska germanska gudar och förändratdem
efter egna önskemål?Det ärmångafrågorman kan ställa, och sva-
ren måste hämtas från, ja varifrån? Själva har de inte skrivit sin
historia. Man kan inte helt enkelt gåtill ett arkiv och leta efter de-
ras egna gamla beskrivningar. Den muntliga traditionen vill man
inte alltid lita på. Det kan ju vara historier påhittade av berättaren
själv, till och med just närhan berättade dem. Om man vill söka
svar på alla frågor, får man vända sig till mer eller mindre lärda
män och kvinnor, som genom sina forskningar och genom sina
kunskaper om liknande folks religiösatänkande, skaffat sig erfa-
renheter, vilka göratt deras uppfattningar kan väga tyngre än an-
dras.

Naturen har alltid varit samemas miljö.Därverkar krafter, gynn-
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samma och ogynnsamma, som människan inte nämnvärtkan på-
verka annat än på mycket lång sikt. Klimatet och vädret, kölden
och vännen,vinden och nederbörden,molnen och åskan, solen och
månen och stjärnorna är viktiga fenomen i den värld, därjägare,
fiskare och villebråd lever. Fertiliteten hos djur och människor är
ocksåbetydelsefull förbalansen i den natur, därocksåmänniskan
ingårsom en betydelsefull och beskattande part.

Alla naturens krafter behärskades av olika gudar och andar. Det
var därförviktigt att påolika sätthållasig välmed dem och därige-
nom skaffa sig makt övernaturkrafterna, så att de blev gunstiga
och samarbetsvilliga.

Den gode himmelska övergudenhette Jubmel. Tillsammans med
den onde guden Perkel hade han skapat jorden. De tvåtävlade om
makten. En annan höggudhette Radien-Attje, det rådandes fader.
Han var källantill en människas födelse. Det var han, som skicka-
de barnasjälen ner till Maderakka, som gjorde en liten kropp, vil-
ken hon överlämnadetill sin dotter Sarakka, som i sin tur fick in
barnet i kvinnans moderliv. Uksakka och Juksakka, som bodde
under kåtans golv hade sina bestämdauppgifter förfortsättningen.
Själen skapades alltså först av den gode guden i himlen. Sedan
skapades kroppen av lägre gudar. Man skilde på kropp och själ.
Dessutom hade man en frisjäl och en livssjäl. Frisjälenkunde lös-
görasig frånkroppen och göraresor till andra världar och fåkon-
takt med gudarna. Livssjälen fanns i andedräkten och skelettet.
Frisjälenvar anden, medan livssjälenkunde ses som en funktion av
kroppen.

Åskansgud var den onda gudens barn och den godas fosterson.
Han var alltsåbådeond och god, och han var trollens och spökenas
fiende. Åskansmakt och kraft var stor, och vi kan förståatt den
lille samen med sina smårenar påde väldiga fallen, såfint illust-
rerad av Nils Nilsson Skum, kändefhiktan näråskanmullrade och
blixtarna genomkorsade mörkret.Den 23 juli 1765 dödadesi Hota-
gen en hel hjord på 120 renar, som stod packade föratt skydda sig
mot en våldsam hagelskur. Var det åskguden Horagalles hämnd
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förnågonting man gjort eller inte gjort? Traktens samer samlades
säkerligen för att försökaförstå.Hur skulle man blidka gudens
vrede?

Himlens ljus, både dagens och nattens, har i alla tider fängslat
jordens alla folk. Planeternas och stjärnornas rörelserpåhimlaval-
vet visade att de hade liv. I dagens stadssamhällenhar dess invåna-
re knappast gjort sig bekant med stjärnorna, vars ljus inte kan tävla
med färgglada skyltar och starka lampor. Jag minns när jag som
barn fick följamed min far, som var jägare, till en skogskoja. När
vi kom dit var det ljust. Elden i den öppna spisen var den enda
belysningen i stugan, närmörkretkom smygande. Jag minns vil-
ken stark upplevelse det var, närjag som stadsbo gick ut och om-
slöts av ett fullkomligt kompakt mörker. Jag såg upp mot himlen
och förförstagångenupplevde, verkligen upplevde, stjärnorna. Jag
kändedet som om jag betraktades av levande väsen, som skyddade
mig men påsamma gång skrämde mig. Liten var jag och oändligt
liten kändejag mig.

Jag föreställermig att vildmarkens människor, barn och vuxna,
som gjort sig bekanta med nattens himlaljus, kunde känna något
liknande, en blandning av trygghet och fmktan. Jag kan ocksåför-
stå att de försöktetyda techien i skyn och ge dem gudomlig makt
att påverkanaturen och människolivet. Att månenpåverkadekvin-
nan och hennes fruktsamhet föll sig naturligt, men den inverkade
även på renens och markens liv. Peive, solen och Peive-Neide,
soldottem, var två goda gudomligheter, och samema såg sig som
solens barn. De var solfolket, och mycket hade man solen att tacka
för. Men det fanns också ett manfolk, som bodde norr om polcir-
keln. Kring soldottem finns enligt Anders Fjellner mycket diktat.
Enligt sägnen var det solens och månens döttrar, som fångat och
tamt vildrenen genom att binda dem vid träd. De tama renarna
lockade till sig vildrenarna, såatt de kom inom skotthåll.

Antalet gudar, halvgudar och andar var stort. De kunde både
hjälpaoch stjälpa, men människornahade möjligheteratt påverka
dem både i positiv och negativ riktning.
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Bild 7. Lappmässavid Vallbo lappkapell, Undersåker.

Fjällgårdsarkivet,Föreningsarkivet i Jämtlands län,Östersund.
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Man trodde allmänt att samema kunde trolla. De kunde, trodde
man, antingen av egen kraft eller med hjälp av onda makter sätta
påeventuella fiender sjukdomar och andra olyckor. En metod var
att skjuta trollskott. De gjorde dåen docka eller arman bild av den
som skulle beskjutas. Så skötman en pil med en liten båge mot
bilden, och den person, som bilden föreställdedrabbades av det
onda. Ganflugor, som var blåoch som förvaradesi en ask, och som
kunde släppas ut, var en annan metod att angripa en fiende. Harald
Hårfagres samiska hustru hade "dåret konungen med trolldrikk\
Ävenandra betydande män, som Snorre berättat om i sina sagor,
t. ex. Halvdan Svårte, Olav Tryggvesen och till och med Olav Dig-
re, som senare blev den Helige hade kontakt med samema och
deras magiska krafter föratt fåhjälppåolika vis. Man trodde ock-
såatt de kunde byta till en annan kropp. Nedgrävda skatter kunde
de leta reda på. Visst kan man tänka sig att lapparna kunde ha en
viss nytta av att svenskarna trodde dem kunna trolla. Man tänkte
sig säkerligen förinnan man gjorde sig ovänmed en same. Ju fler
historier som rörde sig i bygden dess bättre var det. Naturligtvis
kunde inga samer trolla. Värmlänningarna, som kom flyttande,
ansågsocksåtrollkunniga, och längresöderutsades det att norrlän-
ningama kunde trolla. Det var förståsrädslan fördet främmande,
som både förr och nu fört med sig märkliga konsekvenser med
vandringssägner som följd. Man kan jämföramed tattarna och
judarna, som hållit sig försig själva och utgjort isolerade etniska
enheter. Om man studerar material om trolleri i Dialekt- och Folk-
minnesarkivet i Uppsala ser man att berättelserom trolleri funnits
i hela landet, inte minst i söder. Häxprocesserna, som hade sin
gmnd i kristendomen, ärett av de värstaexemplen.

De samiska gudarna var inte annorlunda än många andra. De
kunde påverkasmed hjälp av gåvor, eller med ett annat ord, offer.
Ibland kunde det räcka med att bedja riktigt vackert och visa sin
djupa ödmjukhet. Såärdet inte med den kristna guden, kanske du
tänker. Men Israels barn offrade till sin gud. Kain och Abel offrade
med ett mord som följd.Abraham var beredd att offi-a sin egen son.
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Det var samme Abrahams gud, som skickade sin son föratt frälsa
världenoch som offrades av sin gud påkorset förvårskull. Offret,
som kan ses som en gåvatill gud, sker inte utan att den som offrar
vill ha en gengåva. Samema offrade föratt få lycka med rensköt-
seln, jakten och fisket och föratt bevaras frånsjukdomar och andra
olyckor. Nu gälldedet ocksåatt vändasig till rättgud. Annars kun-
de man råka ut förnågon bestraffning eller i varje fall inte få sin
önskanuppfylld. Särskildaproblem blev det närde kristna präster-
na kom föratt predika om den gud de ansåg vara den enda rätte,
som kunde ordna allting. Samema försöktelösaproblemet genom
att offra till sina egna beprövade gudar, men för säkerhets skull
kunde de ocksåbedja till den kristna guden. De bad dåsina "rikti-

ga gudar" om ursäkt. Det berättas att samema inte var lättlurade i
affärer. De tog alltid ordentligt betalt försina varor. Deras affärer
med gudarna kanske vittnar om detta. De ville inte ta någrarisker
att bli straffade av sina gamla gudar, eller av den kristne, om det
skulle vara såatt han fanns.

De kristna hade ett särskilt hus försina gudstjänster. Kyrkorna
var byggda av människorna. Där inne hade man snickrat ett kors
och kanske till och med en bild av Kristus hängande på korset.
Ävenandra bilder kunde finnas, mer eller mindre konstnärligt ut-
förda. Lapparnas offerplatser var oftast skapade av naturen själv
utan medverkan av folk. Det var märkligastenar uppställdaanting-
en av naturen själv eller uppresta av förfäderna.Stenarna kallades
seitar och fanns påplatser som passade, till exempel påhöjder i
närheten av vandringsledema. Seitama och området omkring var
helig mark. Omkring seiten dorgade man, det vill sägaman lade ris
omkring, precis som i kåtan. När lappen närmade sig neg och
bockade han, tog av sig mössan och kröp ofta på alla fyra fram.
Närman under flyttningarna närmadesig en offersten, offrade man
något föremål:litet mat, ett mynt, ett smycke, litet tobak eller nå-
gon arman liten sak, som kunde tänkas glädjanågongud som man
just då var beroende av. För att seiten skulle kunna behålla sin
kraft måsteden hållashemlig förprästeroch andra kristna.

52



1^1

L»J

^~ ^

1-^g ?°
1-1'^?

7^ ?=
~"

3
t—O
eu ~o

s~ ^
^. ^~
^: o-

(T? ^f-r O:

o:Sl
^ ^'
^ cro
c: ro

^^

00
(NJ
K)

o:

%

^

l.
"J

^1
? ;®fölS

?lr^
"(

•^'^

'^^.
^ ^?-1^[^.L'§?S:

^Nt^ÄTPft l^c.r^?^^ti ^^%^
"i

t ^ fs' ^ ^'-??1
 IX!:'.

?^^
"-

--T———-"



Vid störreofferhögtidervände man sig till en offersten i närheten
av ett lappläger. Man vändesig ocksåtill en expert påområdet. En
sådanvar nåjden.

Nåjdens funktion var att vara förmedlare mellan människorna
och gudavärlden. Han hade särskilda själsegenskaper, som gjorde
att han tidigt ansågs lämpad försitt kall. En förutsättningföratt
han skulle ha kraften var att han hade tändernai behåll och att han
inte gärna var överfemtio år gammal. Den unga blivande nåjden
fick gåi lärahos någonäldrenåjd. Orden hade han i sin makt. Med
tillräckligt starka och verksamma ord kunde han till exempel stäm-
ma blod. Det viktigaste hjälpmedlet hade han i trumman. Med
hjälp av den och jojken kunde han försättasig i trance, och hans
frisjäl kunde göra färder från kroppen och få kontakt med gudar
och olika andeväsen. Tmmman bestod av en mnd eller oval ram.
Överramen var tmmskinnet spänt, bemålatmed olika figurer och
tecken. Albarkens starka, gulrödafärg användes vid ritandet av de
olika tecknen. Påden lilla yta, som tmmskinnet utgjorde, finns en
del av samemas världbeskriven. Mitt påtmmskinnet fanns tecknet
förPeive, solen. Det var inte alltid mnt som man skulle kunna tro,
utan ofta var det en fyrkant mitt i ett kors. Där fanns ocksåhimlen
med gudar, jorden och underjorden med olika figurer. Föratt tmm-
man skulle fungera, behövdenåjden en tmmpinne och en visare.
Närhan slog påtmmman med trumpinnen, rördesig visaren över
skinnet och de olika figurerna, och nåjdenkunde tolka innebörden
av rörelsen. Tmmman visade till vilken av gudomlighetema man
skulle offra. Den gav ocksåanvisning om vad man lämpligenskul-
le offra, och, i varje fall enligt några källor, var offret borde ske.
Det var bara vid störreofferriter man behövdevändasig till nåjden
som sakkunnig.

Om det var en ren som skulle offras, sägsdet att nåjdenkunde få
offerrenen att lämna hjorden och komma fram. Den pryddes då
med färggranna tygremsor eller gam och fick röra sig fhtt under
någondag tills offi-et skulle ske. Det skulle vara ett fint djur, gärna
en vit ren. Man kunde inte överlämnaett redan utlevat och sjukt
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djur till guden. Ävenandra djur änrenar kunde offras om tmmman
gav ett sådantbesked. En häst, oxe, ko, tupp, get, bock eller andra
djur kunde bli offerdjur. Sådana djur fick köpas av traktens jord-
brukande befolkning.

Själva avlivandet av djuret kunde ske på olika sätt. Det kunde
ske genom slakt påvanligt vis, eller genom att djuret helt enkelt
fick svältaoch törstaihjäl. Ibland offrades endast homkronan och
klövama,medan resten åtsupp. Eftersom allt måsteätasupp samti-
digt, måstemångainbjudas till kalaset, dock fick kvinnor ej delta-
ga i offermåltiden. Offret var en uppgift förmän. I kåtan fanns en
särskildliten dörr,som användesuteslutande vid offer. Ingen kvin-
na fick passera genom den dörren.

Offergåvorna grävdes ibland ner men lades ibland på marken
eller på en trälave. Ävenupphängning av huvudet i ett träd säges
ha förekommit.Man kan erinra sig berättelsernaom vårahedniska
förfäder,som hängde upp sina offer, även människor, i träden i
Gamla Uppsala. Man kan ocksåerinra om att Noa offrade djur som
brännofferåtHerren i tabernaklet, som var det prakttält, som Isra-
eis barn bar med sig under sina vandringar och som tjänstgjorde
som helgedom innan templet i Jerusalem byggts. Där fanns ett
brännofferaltare noggrant beskrivet. Föreskrifter om det dagliga
offret fanns i andra Mosebok. Därfårman lärasig hur offeraltaret
skulle utformas och i tredje Mosebok finns lagar om alla slags of-
fer. Allt detta i Gamla testamentet, och i Nya testamentet offrade
sig Kristus en gång föralla. Offergåvor till gudar har funnits i de
flesta religioner. Gåvornavar församema och andra offrande folk
ett försökatt få gengåvor såsom hälsa, rikedom i form av många
och fhska renar, bra fiske och bra jakt, bra vädervid lämpligatill-
fallen, fina barn osv. Till allt detta behövdeman hjälpav makter,
som man gärnaville kunna påverka. Samema bar inte med sig sin
helgedom, utan offerplatserna fanns utmärkta i naturen.

Många författare, oftast präster, har försöktbeskriva samemas
förkristnareligion, men hur skulle en prästkunna riktigt förståden
innersta tanken och känslan. Prästen kunde beskriva hur samen
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gjorde när han närmade sig en seite, eller hur offret gick till, hur
nåjden med hjälp av tmmman och jojken försöktegöra en sjuk
människafrisk genom att hämtahem själenfrånden andra världen,
hur tmmman användes och såvidare. Men prästensågpåalltsam-
mans från sin egen utgångspunkt, från sin egen kultur, uppfostran
och utbildning och dessutom med missionsmåletförögonen.Även
om han i och försig var en vän av samer, måste han förståsanse
det hela mycket primitivt. Däremot såg han inte något primitivt i
sin egen religion, som ocksåinnehålleren del svårbegripligatankar
och åthävor,som fanns beskrivna i olika skrifter och i kyrkolagen.
Han visste inte om han skulle jämföraseiten, antingen den var en
sten eller utskuren ur en trädstam, med kyrkan, som var en guds-
tjänstplats, eller om han skulle jämföraden med den kristusbild,
som ocksåfanns utskuren i träi det kristna templet. Eller var seiten
en bild av någonav deras mångagudar. Kanske symboliserade den
alla gudarna? Det kunde inte vara lätt att i grunden förståderas
fädemeärvdareligion. Förfädernahade säkerligenfortfarande makt
över sina släktingar, som hade övertagit deras namn och kanske
därmedocksåderas själ. Vem kan idag mer änflyktigt ana de gam-
la samemas tankar och tro? Dock kan det vara till hjälpmed denna
flyktiga aning, om man ville försökabli bekant med dessa jägares,
fiskares och boskapsskötares liv och tankar förlänge sedan.

Samiskt liv

Det råder ingen brist på litteratur, som handlar om samer. Det har
tydligen varit ett intressant folk att studera både förnordbor och
mångaandra. Närdet gällerderas levnadssättförroch nu, finns det
kunniga samiska författare, som haft möjligheter att studera och
förstådet området. Här finns till exempel Israel Ruong och Johan
Turi. Den senare levde själv som renskötande lapp. Hans bok En
bok om samernas liv, utgören synnerligen intressant läsning. Bo-
ken utkom 1910 pålapska, och översattestill danska och sedan till

56



svenska. Det kan förefallamärkligt, att Turis bok förstöversattes
till danska, men det beror på att en dansk konstnärinna, Emilie
Demant Hatt, dels levde ett år tillsammans med en fjällappfamilj
och fick möjlighet att komma den samiska själen närmare, dels
lärdekännaTuri och bodde under den tid han skrev sin bok i hans
bostad och hörde honom berätta. En annan viktig person, som
medverkade till att boken överhuvud taget blev skriven och tryckt
var disponenten i Kimna, Hjalmar Lundbohm.

Förlänge sedan var samema de enda invånarna i norra delen av
Norge och Sverige tror Turi. Såhärskrev han:

Man har inte hört, att lapparna skulle ha kommit hit någonstädes
ifrån. Lappen har varit en urgammal invånarehäri Lappland, och
då lappen bodde här vid havskusten, dåfanns det inte en enda
annan inbyggare vid havskusten, och dåvar det lapparna gott att
vara. Och lapparna ha ocksåfordom bott överalltpåden svenska
sidan. Dåfanns det inte böndernågonstädes;lapparna visste inte
av, att det fanns andra människor än dem själva."

Kanske har han rätt, Johan Turi. Kanske har samemas förfäderbott
vid norska kusten, som var isfri ävenunder istiden, och levt därav
fiske och j akt.Vildrenen blev så småningon ett viktigt byte för
dem. Enligt sägnenvar det en kvinna som förstagångenband fast
renar och tämjde dem. De tama renarna lockade till sig vildrenar
och gjorde jakten ännumer lyckosam. Såutvecklade sig ett möns-
ter mot allt störrehjordar av tamrenar, som ständigt måste vaktas
och vallas. Som tur är ökar hjordinstinkten med tamhetsgraden.
Men ju störrehjordarna blir desto mer tärde påvinterfödan, som
består av lav, och laven är inte så snabbväxande som gräset, som
utgör sommarfödan. Med renskötseln, som är mycket arbetskrä-
vande, blev det mindre tid överförjakt och fiske.

Enligt denna teori skulle samema ha bott härungefär som eski-
måemapåGrönlandutefter kusten och kommit till Sverige väster
ifrån. Andra menar att de kommit österifrån.Att deras släktingar
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idag finns i Sibirien, eftersom deras språkärfinskugriskt och släkt
med finskan, estniskan och ungerskan. Kanske finns det sanning i
vad Anders Fjellner menar, att de kommit från tvåhåll och mötts
häruppe i norr.

Närdenjordbmkande befolkningen börjadeträngapåbåde från
österoch västerbörjadedet bli trängre församema, samtidigt som
deras hjordar blev större. Särskilt på 1700-talet, dåman övergick
fråndet merkantila systemet till att läggavikt vid jordbruket, blev
konfliktorsakerna större. Staten skickade ut upptäcksresande till
Norrland för att undersöka möjligheterna att utökajordbruksnä-
ringen. Nybyggen brötsupp och man lockade med skattefhhet. I
konkurrensen om land drog samema oftast det kortaste strået, och
fiendskap kunde uppståmellan utövarnaav de tvånäringarna. Sa-
merna har ändain till våradagar känt sina försörjningsmöjligheter
beskurna av samhället.

Renhjordarna har blivit störreoch större,men på 1700-talet var
det inte många, som hade såstora hjordar som idag. Den som en-
dast hade ett fåtal renar kunde naturligtvis inte leva på bara ren-
skötsel. Jakten och fisket hade då större betydelse. Några samer
börjadetill och med att odla jord och blev jordbrukare. Påsamma
gång kunde en del bönderskaffa renar, som de lejde bort till lap-
par, som bättre förstodsig påatt skötadem.

"Dåvar det lapparna gott att vara \ Såvar det Johan Turi uttryck-
te sig om den gamla goda tiden. Men samema trängdesundan från
alla håll. Utkomstmöjligheternaförsämrades,och de fick sökasig
andra försörjningsmöjligheter.Närvi idag tänkerpåsamema, me-
nar vi oftast de renskötande, fastän renskötseln förmodligen inte
var deras urspmngliga yrke. Ävenidag ärde flesta samema verk-
samma inom olika andra samhällsfunktioner. Om man läserJohan
Turis bok, fårman klart försig att de renskötandesamema påhans
tid inte levde något latmansliv i sina kåtorkring elden. Det var ett
synnerligen hårt arbete, där varje individ hade sina bestämda ar-
betsuppgifter och därinte minst kvinnornas arbetsinsatser var vik-
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tiga och högt värderade av alla. De ständiga flyttningarna med
drag- och klövjerenarvar påfrestande, men de innehöll samtidigt
många glädjemoment. Det var särskilt barnen och de gamla, som
slet ont. Det finns mångapåståendenom att samema varit grymma
och känslokallagentemot de gamla, men det finns ocksåförfattare,
som talar om att man var månom sina gamla. Förmodligenvar alla
berättelser om olika metoder att göra sig av med åldringarna av
samma slag som berättelsernaom samemas kunnande i trolleri. Ett
främmande folk var det försvenskarna, och främlingarna bar sig
underligt åt.

Kristendomen

Komministersonen frånRödönDaniel Touschems skrev en akade-
misk avhandling om Jämtlands fjäll, som han försvarade den 10
november 1694. Ett citat:

"Dåmin högtaktade värd, (Abraham Laurentius Burman, kyrko-
herde i Offerdal) föratt rekreera sig en gång händelsevis kom att
utsträcka sin promenad längre änvanligt, träffade han helt oför-
modatpåen plats, därnågralappar övernattat. Det var en torftig
hydda, och den täcktes av mycket björklövjämte kvistar och bark
av andra trädoch alldeles i närhetenfick han se ett resligt träd, i
vilket en figur var inhuggen, föreställandenågon slags gud eller
demon.

Dåmin värd,just under det vi vore lediga, meddelade mig detta,
inbjöddet sällsamma i saken även mig att begiva mig dit för att
taga den vidunderliga bilden i skärskådande.Såskedde, j ägträdde

fram och varseblev ett ytterst grovt tillyxat beläte uti det väldiga
trädet. Store Gud! utropade jag, skydda de alltid sina boningar
med bilden av en betydelselös avgud? - Ja fastmer, genmäldemin
värd, såförfara de icke blott med sina kåtorutan med sina troll-
trummor, hudar och vad som helst de änäga. Och inte blir det lätt
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att rådabot fördet onda, dånomadfolket ständigthåller sig i sko-
garna och därtill ej äger fasta bostäder. Också besöka de ytterst
sällan kyrkan, och dåendast av fruktan förstraff

Touschems värd var den prost som 1715 vid visitationen i Åre
fällde det yttrande som utgörmbriken pådenna uppsats.

Under 1600-talet och långt in på 1700-talet var samema i stort sett
opåverkade av kristendomen. Kyrkolagen från 1686 föreskrevju
att alla hedningar skulle undervisas och döpas. Dopet av småny-
föddabarn skulle enligt lagen ske inom åttadagar. Innan dopet var
alltsådet lilla barnet en hedning, som behärskadesav djävulen. Det
var bra att barnet skrek vid dopet, det var ett bevis påatt den onda
makten lämnade barnet. Innan dess hade man en hedning i huset.
Ute i landet hade man ett helt folk av hedningar.

Ändåhade mer sporadiska försökgjorts att kristna lapparna.
Mest bekant är en samekvinna vid namn Margareta, som redan
1389 vandrade frånÅselelappmark ändatill Malmö föratt träffa
drottning Margareta och görahenne uppmärksam påden samiska
befolkningens situation och behov av att kristnas. Resultatet blev
ett brev till samema, undertecknat av drottningen självoch ärkebis-
köpen.Något direkt resultat blev det inte av detta brev, som dess-
utom var avfattat pålatin. Dock måsteman beundra denna kvinna,
som hade både andliga och kroppsliga krafter utöverdet vanliga.

Under årenframövergjordes också flera försökatt komma åtatt
missionera och undervisa lapparna i den "rättaläran". Lättvar det
naturligtvis inte att få tillfälle att undervisa ett jagar-, fiskar- och
herdefolk, som ej liksom denjordbrukande befolkningen var bun-
den till sin jord, och som man kunde komma åti kyrkobyggnader-
na. Man byggde emellertid kyrkor äveni lappmarken. Det lågock-
såi kungens intresse att ha kanaler ut till befolkningen via präster-
na, som från predikstolarna mnt om i landet även kunde föraut
konungens mer världsligabudskap förkännedomoch efterrättelse.

60



Bild 9. Lekande skolbarn utanförskolkåta. Fotograf Nils Thomasson.
Fjällgårdsarkivet,Föreningsarkivet i Jämtlandslän,Östersund.
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NärHärnösandsstift bildades 1647 inlemmades lappmarken bättre
i kyrkoorganisationen. Konsistoriet med biskopen hamnade närma-
re den lapska befolkningen. En kyrkans man, som genom ett brev
väckte prästerskapet i Sverige, var Thomas von Westen. Han var
norsk prästoch kallas De norska lapparnas apostel. Han märkte att
hans arbete med missionen motarbetades pågrund av att lapparna
i Jämtland alls inte var intresserade av någonmission utan snarare
lärde ut trolldom till de redan omvända i Norge. Brevet sändehan
till de jämtländskaprästernaden l l mars 1723, och det verkar som
om det satte fart påmissionsarbetet äveni Sverige. År1739 inrät-
tades ett ämbetsverk, Direktionen överLappmarkens ecklesiastik-
verk. Den bestod av tre riksråd samtjustitieborgmästaren i Stock-
holm. Direktionens uppgift var att i samråd med vederbörande
landshövdingoch konsistorium leda arbetet på

"den rena evange-
liska lärans fortplantanden och vidare stadfästelse uti lappmar-
ken\ Medel till verksamheten fick man bland annat genom kollek-
ter och bötesinlcomster.

Nu skulle det bli bättre ordning påmissionen i lappmarken, vil-
ken diskuterats under åtskilliga riksdagar utan att så mycket av
värde inträffat. Superintendenten i Härnösand,både Stemel och
Kiöming, kände sitt ansvar och lektorn vid gymnasiet, Petms
Holmbom fick i uppdrag att förberedaecklesiastikverkets frågor i
konsistoriet. Holmbom undervisade ocksåi lapska språketvid Här-
nösandsgymnasium. På1740-talet tillsattes ocksåett antal missio-
närermed uppdrag att resa omkring bland lapparna och undervisa
dem i deras hem. Det var säkerligen ingen lätt uppgift. Anders
Fjellner, född i Härjedalen och utbildad till präst, som reste som
missionärpå1800-talet har berättathur han fåttslita ont under sina
resor, och han var ändåsjälv lapp och hade levt ett renvaktarliv.

Som en missionsgäming räknades att kapa av rötterna till det
hedniska, onda trädet. Trolltmmman var en fullt synlig rot. Därför
skulle tmmmoma samlas in och brännas. Men en liten tmmma
kunde lättgömmasundan om man inte ville lämnaden till prästen.

Vid slutet av 1730- och under 1740-talet inrättades ett antal
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lappskolor i lappmarken. Eleverna skulle lära sig att läsaoch skri-
va, men framförallt skulle skolmästarna undervisa dem i kristen-
dom. De duktigaste eleverna skulle kunna bli kateketer, som sedan
skulle kunna resa omkring ungefär som missionärerna och föra
sina kunskaper vidare. Det samiska språket utgjorde ett hinder
eftersom ingenting farms skrivet på det. Först 1755 förelågNya
Testamentet i översättningpåsydsamiska. Delar av Nya testamen-
tet hade visserligen blivit översatta redan 1713 av Lars Rangius,
men den översättningentill nordsamiska blev aldrig tryckt. Till
sydsamiska hade en kyrkohandbok blivit översatt redan 1669 av
Olaus Graan. Pehr Fjällströmvar lärarevid den äldstaav skolorna,
den Sk^teanska skolan i Lycksele under mångaår, och utnämndes
sedan till kyrkoherde i Lycksele. Denne energiske man skapade
alltså det första samiska skriftspråket. Han skrev dessutom både
grammatik och ett lexikon.

Den samiska religionen var en del av vardagslivet och en social
och sammanhållandekraft fördet samiska folket, och nu hoppades
man att den nya, kristendomen, skulle ersätta den gamla hedniska
och bli ävenden en ny social religion, som skulle inlemma samer-
na i det svenska folket, såatt de kunde ingåi den nationalstat, som
man sökteskapa.

Föllinge lappmark

Petrus Steuchius hette den förstasuperintendenten i det nybildade
Härnösandsstift, vilket omfattade hela Norrland utom Hälsingland
och Gästrikland. Den förstavisitationen gjorde han 1648 i Unders-
åker och fick närmare kännedom om samema. År1661 visiterade
han i Lit, dit Föllinge då hörde. Prästerna i Lit skulle sköta reli-
gionsvården i Föllingelappmark. Det var ett mycket stort område
norrut så långt Jämtland sträckte sig. Under det expansiva 1700-
talet växtebyarna i området. Men Föllingeförsamlinghade existe-
rätlänge. Den omnämnsredan 1545 som socken, dåGunnar Olofs-
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son i Pålgårdsålde ödesböletLidan i Föllingetill Nils Persson för
40 mark och 3 mark i godvilja. Någonegen prästhade man ej utan
12 gånger per år fick man gudstjänst i den lilla träkyrkan i Föl-
linge, som endast var 6,5 m lång och ungefär 6 m bred. Mellan
förstabänkenoch altarskranket var avståndet6 dm. Prästenkom på
den tiden den långa vägen från Lit. Samma långa väg skulle Föl-
Unges befolkning resa, när de skulle besökakyrkan i Lit. Riksda-
gen diskuterade 1732 missionsfrågan. Lappmarksdirektionen, som
ju konstituerades 1739 önskade att Föllinge skulle brytas ut från
Lit som en särskild lappmarksförsamling, och 1742 medgav rege-
ringen utbrytningen. Inte förränkyrkoherden i Lit avlidit, genom-
fördes det hela. Det skedde 1746 och Föllingekyrka blev moder-
kyrka förlapparna i hela Jämtland.

Till första kyrkoherde utsågs Olof Sebrelius. Han hade varit
skolmästarevid lappskolan i Åseleoch hade alltsåredan erfarenhe-
ter, som skulle kunna bli till nytta förhans framtida värv. Lapp-
marksdirektionen önskadeatt han skulle flytta till sin nya tjänstvid
nyårstiden 1746. Så skedde också. Han var då han flyttade in i
prästgården28 årgammal och ogift.

Någraerfarenheter av undervisning av lappar hade däremot inte
kyrkoherdens medhjälpareBirger Cederborg, som var smålänning,
föddi Kalmar. Det måsteha varit ett äventyrförhonom att komma
till den avkrok, som Föllinge utgjorde, utan egentliga vägar. En-
dast ridstigar ledde dit. Men han var ung och stark. Han fyllde 24
ården 5 januari 1746. Birger Cederborgs uppgift var att vara skol-
mästare vid den skola som skulle upprättas. Närkyrkoherden och
han kom till Föllingefanns nämligen ingen skola. Cederborg gifte
sig med Margareta Noraea, prästdotter från Lit. Hon var fyra år
äldre än han och redan den 17 december 1746 föddehon en son
som fick namnet Erik efter sin morfar.

I Föllinge fanns ett prästbord med en bostad till kyrkoherden.
Till att börjamed fick ocksåskolmästarenbo däroch ävenskolbar-
nen kom att få bo hos kyrkoherden. Prästgårdenhade tillbyggts
med tvåmm med pengar från lappmarksdirektionen. Men 1750
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lappskolbarn 1748-1818. Föllinge lappförsamlingsarkiv, vol. Al:3,
Landsarkivet i Östersund.
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inlöstesett litet torp, som låg inhägnat intill prästgårdensägor. Det
bestod av en stuga, ett uthus, en kornlada, stall, fähus, lider och
foderhus. Till torpet hörde åkermark till 3/4 tunnors utsäde och 6
lass hårdvalls höslått.Dessutom flyttades ytterligare en stuga till
torpet. Dit flyttade skolmästarenmed sin familj, som nu bestod av
fyra personer, eftersom hustru Margareta nedkommit med ytterli-
gare en pojke, som fått namnet Henrik. Här skulle nu också skol-
eleverna bo. Pastor Sebrelius var ofta borta påresor. Skolmästaren
Cederborg och hans fru skulle ocksåse till att skolbarnen fick klä-
der och mat. Staten bidrog med medel. Skolmästarboställetfylldes
med folk, och vi kan med fantasins hjälp höramäster självpåsin
småländskadialekt förmanaoch tillrättavisa alla, medan lappbar-
nen talade sinsemellan på sitt språk, som Cederbergs familj inte
kunde förstå,medan samebamen förstodsvenska.

Förstpåvårvintern 1753 gifte sig OlofSebrelius i Lits prästgård
med Elisabeth Funch de Tollbom, och prästgårdenblev bebodd av
en familj, som snabbt utökades, eftersom inte mindre än femton
barn kom att födas, varav dock ganska många dog tidigt. Det var
alltsåtvåganska unga män, som grep sig an uppgiften att under^i-
sa "de okunniga och enfaldiga lapparna".

Det var emellertid inte det förstaförsöketatt i Jämtlandundervi-
sa och missionera bland lapparna. FrösÖTrivialskolas energiske
rektor Abraham Bånghade tänkt sig att man i det nybyggda skol-
huset, byggt 1730, ocksåskulle kunna undervisa lapska pojkar. De
tvårummen påövervåningen,därdet ena var försettmed eldstad,
skulle kunna användas fördet ändamålet.Eller som Bång uttryckt
saken om de två rummen: "såsom destinerade till en lappskola,
efter jag, då den byggdes, hoppades, att ock öfverheten skulle en
gång kasta sina nådigaögonpåde eländigalapparne i Jämtland .
Så länge skolhuset fanns, kallades den övrevåningen för"Lapp-

skolan'. Olika förslagprövades att ekonomiskt lösalappskolefrå-
gan. Det gälldebåde undervisningen, bostadsfrågornaoch det årli-
ga underhållet for eleverna. Problemen gick tyvärr inte att lösa
förränlappskolan i Föllinge kom till. Dock fick en del lappyng-
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lingar unden/isning påFrösön.Prosten Tideman i Rödön,som åren
1737-1742 var rektor skrev 1741 till domkapitlet att lappgossar
bruka infinna sig vid skolan "afåstundanat fålärasina Christen-
doms stycken', men att de hade ganska litet att leva av. Därförhop-
pades Tideman att konsistoriet skulle kunna bidraga. Domkapitlet
svarade emellertid att en lappskola snart skulle inrättas i Föllinge,
varförnågotbidrag inte kunde påräknas.

Undervisningen av samebamen skedde på svenska trots att till
exempel ABC-böcker fanns färdiga på samiska. Det sydsamiska
språketvar förstatt tryckas. Dagens dialekter äroftast talspråkoch
alltsåsvåraatt överföratill skriftspråk, eftersom de ljud som finns
i dialekten, inte stämmeröverensmed ljuden i svenskan. Såförhöll
det sig också med samiskan, när den skulle överförastill skrift.
Pastor Sebrelius ansåg att samema inte behärskade svenskan. Det
troliga är att han hade alldeles rätt. Den svenska samema hade
praktisk användning av var vid marknaderna, där de skulle göra
affärer med svenskar. Två gånger om året hade man marknad i
Ström. Där sålde lapparna skinnvaror, renkött, renhudar, ostar,
muddar, stövlar, skor, handskar, fisk m.m. De behövde köpatill
exempel salt, tobak, mjöl, kläde, hampa, vadmal, kittlar, grytor,
silverskedar, bälten, ringar, krut, bly, bössor, svavel, tenn och åt-
skilligt annat. Den svenska lapparna behövdekunna, och den sa-
miska svenskarna behövdeblev en blandning av de båda språken
och en ganska svårförståeligrotvälska. Ävenom de elever som
kommit till skolan i Föllingekunde mer änså, såvar språkfrågan
säkerligen besvärlig. Att mer på djupet förståden undervisning i
kristendom, som skolmästaren meddelade var förmodligen inte
lätt. Däremotkunde eleverna lärasig mycket utantill.

Närman läservilka eleverna var, upptäckerman ingen med sa-
miskt namn. Prästerna gav dem namn efter svensk modell. Inga
"hedniska" namn accepterades. Pehr Högström,som gjorde en
beskrivning över Sveriges lappmarker 1747, skriver att, om ett
barn blir sjukt, byter man bort det svenska dopnamnet mot ett sa-
miskt. Namnet tvättasbort med ett spad kokat av albark. Ävennär
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de ger sina hundar namn tvättas de med ett likadant spad. De sa-
miska namnen "ärvdes" efter någonvördadförfader.

Eleverna i lappskolorna försörjdesav staten. De fick både mat,
husmm, kläderoch undervisning och eventuella läroböckergratis.
Ändåvar det inte alltid lätt att fånågra barn till skolorna. Föräld-
rama ville inte gärna släppa dem ifrån sig till en värld, som var
dem främmande. Precis som alla föräldrarälskadede sina barn och
ville beskydda dem mot allt ont. Det var inte alltid de hade goda
erfarenheter av svenskarna.

Läsåretbörjadei mitten av januari. Sedan pågickundervisningen
oavbrutet med 6 veckors uppehåll "f högstasommaren'. Strax före
jul blev det ocksåen kort ledighet föratt förberedaexamensförhö-
ret. Skoltiden skulle normalt vara två årmed intagning av tre ele-
ver varje år, såatt klassens elevtal alltid var sex. Under de tvååren
var det inte meningen att eleverna skulle åka hem. Då var risken
stor att de blev stannande kvar hemma. Undervisningen startade kl
6 på morgonen med 6-7 timmars arbete, men onsdag och lördag
eftermiddag var alla lediga frånsjälvaskolarbetet. Påledig tid hade
de läxläsningoch fick hjälpatill med diverse arbetsuppgifter, t ex
att hugga och bärain ved. Påsommaren fanns åtskilligaarbetsupp-
gifter i jordbruket och dåkunde de till och med fåbetalt. Risken
förrymning fanns förståsalltid, och visst inträffade emellanåt att
någon elev försvann. Mat serverades tre gånger per dag. Det var
skolmästarens lilla toq? som levererade mjölkenoch råvarornatill
brödet och gröten. Ibland fick man också kött. Köttvar den mat
man vant sig vid därhemma, därrenen var köttproducenten.

De elever som var duktigast och dessutom villiga skulle, sedan
de slutat skolan, anställas som kateketer. Deras uppdrag skulle bli
att resa omkring bland lappfamiljerna och undervisa om den krist-
na religionen och försökaatt lärabarnen och ävenvuxna att läsa.I
Norge hade kateketer funnits långt innan motsvarande anordningar
utvecklats i Sverige.
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Lappbarn från Ovi!<sfjällen Jämtland

^'̂

Bild 11. Lappbarn frånOviksfjällen i Jämtland. Fotograf Nils
Thomasson. Fjällgårdsarkivet,Föreningsarkivet i Jämtlands län,
Östersund.
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Den 5 och 6 juli 1750 var högtidliga dagar i Föllinge. Då kom
nämligen superintendenten Olaus Kiömingpåvisitation. Han var
en utomordentligt energisk och nitisk man, som just det året visite-
rade nästan hela Jämtland. Man kan nog föreställasig att innevå-
nama i Föllingevar särskiltmånaom att framstå i såpositiv dager
som möjligt. Lappskolan var ju ganska ny och hela Föllinge var
dessutom en ny egen församling, frigjord frånLit. Det kan vara av
intresse att färeda påhur besöketgestaltade sig och vad superin-
tendenten hade att anföraom tillståndet. Den femte juli visiterade
han i kyrkan.

Biskopen, vi kan kalla honom det, även om han inte titulerades
så förrän1772, installerade Olof Sebrelius i sitt ämbete i enlighet
med de vanliga ceremonierna. Precis som vid alla biskopsvisitatio-
ner förhördesförsamlingen,utom av biskopen, även av kyrkoher-
den Olof Sebrelius, skolmästarenBirger Cederberg och kyrkoher-
den i RödönHenning Tideman. Förhöretgick ganska bra bland de
vanliga föllingeboma. Bland lapparna, som var fåtaligtrepresente-
rade, var det si och såmed läskunnigheten. Beträffande lappkvin-
norna sägs i protokollet:

"Några
flera lappq^vinnfolk woro \väl til

städes: men kunde icke göradet ringaste besked försig uti en enda

fråga; h\vanvid berättades at det ärsevärtmed dem: när de blifwit

gamla ärnästan omöjeligt, at intrycka något Guds ord fördem."
Biskopen vände sig under visitationen särskilt till lapparna. De
flesta kunde förståoch tala svenska, utom några av lapparna fi'ån
Ström. Han betonade den nåd som högavederbörandehade visat
dem, när de nu hade en egen själasörjare,så att de kunde få lära
sig, hur de skulle kunna bli saliga. Skolmästarenbetalades helt och
hållet av Konungen, medan böndernamed stort besvärsjälvamåste
lärasina barn att läsaoch skriva. Om de skulle gåi skola, skulle de
skickas till trivialskolan påFrösön,medan lapparnas barn få lära
sig salighetens väg i Föllinge.Dessutom fåde kläderoch födaför
intet.

Biskopen hade ju besöktoch visiterat de flesta kyrkorna i länet,
och visitationsprotokollen var uppbyggda efter samma mall, visser-
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ligen innehållsmässigtolika, men ändåtill stor del liknande. Visi-
tationen i Föllingekyrka skilde sig frånde andra, genom att den till
stor del vände sig till samema. Att samema var dåligt represente-
rade har han tidigare konstaterat, men en viss förståelsefördetta
redovisas i den femte paragrafen, där han antecknar att han fått
reda påatt de blivit hindrade, därföratt fjällflodenkommit ovanligt
sent, såsent att den pågick i börjanav juli.

Att klimatet och möjligheterna till odling inte var det bästa,
kommer fram närhan varnade förbrämivinsbrännandeoch supan-
de, inte därföratt det var skadligt, utan därföratt därvar så frost-
läntoch jorden var såsvag att man inte hade rådatt använda säden
till brännande av brännvin. Potatisen hade dåännuinte kommit till
Föllinge.Predikan skulle hållasvarje söndagävendåkyrkoherden
var påresa till lapparna i fjällen. Dåskulle skolmästarenvikariera.

Eftersom de föllingeborsom inte kom till kyrkan, och som inte
hade godtagbara skäl att vara frånvarande, fick bota, undrade kyr-
koherden om inte samma regel skulle gälla även lapparna. De
pengar som dåskulle inflyta skulle kunna användas till att bygga
ett kapell i Håkafot i Ström.Biskopen kände sig inte säkerpåvad
han skulle svara pådenna förfi-ågan.Han lovade att han skulle höra
sig förmed konsistoriet. Han förstodsäkerligenatt man inte kunde
begära att lapparna skulle ha möjligheteratt komma lika ofta som
böndernai Föllinge.Avståndeninom Föllingelappmark var natur-
ligtvis ett problem och mångaplatser kom i fi-amtiden att diskute-
ras för ett kapellbygge, som skulle underlätta både förpräst och
innevånare att besökagudstjänsterna. Fattigpengama hade använts
endast till kläderåtden gamla pigan Elsa Olsdotter. De pengar som
fanns kvar i kassan föreslogsatt användas till det planerade kapel-
let i Håkafot.

De lapska skolgossarna sades driva omkring på söndagsefter-
middagarna, enligt klagomål från folket i bygden. Hos bönderna
tjänade en del läppigor, som inte gick i skolan, vilket visar att en
del av den samiska befolkningen tog tjänst hos bönderna. Försitt
arbete fick de bland annat litet starka drycker, som de bjöd skol-
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gossarna på.Det var naturligtvis olämpligt, och man frågadebisko-
pen hur man skulle förfara,och vilket straff man skulle ta till. Bis-
köpen, som sällan eller aldrig brukade vara svarslös, visste inte
heller nu vad han skulle svara. Det härvar helt nya problem. Också
nu lovade han att han skulle rådgöramed konsistoriet.

Superintendenten Olaus Kiöming var en mycket kunnig och
synnerligen bestämd man. Han hade varit aktiv vid bildande av
Föllinge lappförsamling. Men närhan förstagången kom dit och
ställdesinförfrågorhan aldrig tidigare kommit i kontakt med, blev
han osäkerhur problemen skulle lösas. I slutet av visitationen kom
han in pådet störstaproblemet. Det gälldevilken nytta kateketema
skulle kunna görai ett såvidsträcktområde,därfamiljerna ständigt
flyttade. Det fanns ju förordningom hur man skulle göramed män-
niskor som drev omkring i landet utan fast bostad. Därförundrade
de närvarande prästerna om man inte kunde få hjälp av ett antal
länsmän,närdet gällde att fågrepp om lapparna.

Offerdalslappama tycks ha varit i särskilt stort behov av under^is-
ning. Det sades beträffande dem att de "ifrån

gammalt warit och
ännu äro de wanartigaste och gensträfwigaste

". Ett problem som
man befarade skulle uppståförkateketema, kan man utläsaur föl-
j ande mening ur protokollet:

"När Catecheten kommer i kåtornaat
informera, böra de \vid h\varandra liggandes hushållen icke få,
efter eget sielfwåldskingras, utan blifwa tillhopa en tid at han kan

göranågotgagn
".

Den senare delen av överläggningarnaskedde "privatim" med

pastor. Vad som dåavhandlades finns det naturligtvis inga skriftli-

ga bevis på, men förmodligenvar det åtskilligaproblem, som inte
ansågsbehövadras fram införoffentligheten.

Den 6 juli 1750, dagen efter visitationen i kyrkan, visiterade
biskopen och de övrigaskolan i Föllinge.En liten inblick i skolan
får man genom att studera protokollet. Två lappojkar hade redan
slutat skolan. De hette Anders Torkelsson och Olof Jonsson Mun-
sell. Den senare arbetade som kateket hos en same, som hette Tho-
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mas Nilsson. Han hade lyckats lära sina elever att skriva något.
Han beklagde sig emellertid överatt där han varit ville de tvinga
honom att arbeta förmaten. Olof Jonsson Munsell var 20 årgam-
mal.

Anders Torkelsson Stenfelt var också kateket. Han hade fått i
uppdrag att undervisa barnen i vissa hushåll som anvisats honom i
Offerdals, Hammerdals och Strömsfjäll. Som lönskulle han få 10
daler silvermynt medan Olof skulle få 20 daler. Orsaken till att
Olof Munsell fick dubbelt såhöglönsom Anders framgår inte av
protokollet.

Lars Jonsson, 20 årgammal, hade lämnat skolan under vintern
för renarnas skull, eftersom han inte hade några föräldrar. Han
kunde läsa litet men inte skriva. Han blev dååterkallad föratt lära
sig skriva. Han skulle ocksåläraut att läsaoch skriva påde ställen,
som pastor pekade ut. Försitt arbete skulle han fånågonbelöning.

Förhörhöllsmed de elever som var kvar vid skolan. JönsLars-
son Quickberg frånHammerdals ^ all, var 14 årgammal och anta-
gen i skolan den 12 november 1749. Han stavade rätt och redigt
och lästerent i psaknboken och kunde utantill Luthers Catekes och
hade börjat lära sig Svebilii förklaring. Han stannade redigt vid
punkterna vid läsningen. Han var dessutom "sedig" och beskedlig.
Han skulle också övas att svara med egna ord påkristendomsfrå-
goma. Det var en duktig pojke, som skulle bli kateket. Fadern var
lappmannen Lars Jönsson,som föddesig och sin familj, hustru och
tre barn, med metkrok. Det anmärks ocksåi protokollet att familjen
omnämnts av doktor Johan Otto Hagströmi en tidning.

Ytterligare elever var kvar i skolan, nämligen:
Clemet Larsson, antagen den 4 december 1749, 18 år.
Olof Andersson Dalberg, antagen 30 januari 1750, 20 år.
Clemet Clemetsson Warrin, antagen l mars 1750, 18 år.
Alla bedömdeskunna bli kateketer.

Som synes var det inga små lappgossar som gick i skola hos
skohnästarenBirger Cederberg, och de hade blivit antagna i skolan
vid olika tidpunkter. Alla fyra kvarvarande pojkar fick dela påen
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psalmbok. Därförborde psalmböcker inköpas, så att de fick var
sm.

Närbiskopen undrade vad de gjorde under sina lovdagar, svara-
des att de under 2-3 veckor brukade hjälpapastor med slåttem. Det
står ingenting om att skolmästaren fick någon hjälp. Nu tyckte
biskopen att det skulle vara hälsosamt föreleverna att hjälpa till
med vedhuggning och vedbäming.

Man undrade ocksåom någonav pojkarna som ju egentligen var
vuxna mänhade burit sig illa åt. Ja, Olof Andersson hade en sön-
dagsaffcon supit i gårdarna. Han "tilltalades och varnades'".

Skolmästaren bedömdes vara mycket flitig både när det gällde
undervisningen och att hjälpapastorn med predikningar. Han reste
ocksåomkring i fallen. Han hade rest till Lieme i Norge och skul-
le också resa till Ovikens lappar under det att pastor var borta och
sköttesin hälsamed bmnnsdrickning. Han förklaradeocksåatt han
kunde tänka sig ta emot fler elever. Det skulle behövas om till-
räckligtmed kateketer skulle kunna utbildas föratt täckadet väldi-
ga området. En svårighet förhonom var att kunna försörjasig och
sin familj, och han föreslog att han skulle få disponera någon
spannmål från kyrkhärbergena i Aspås, Häggenåsoch Föllinge.
Den spannmålen var förbehållenkronan. Han var villig att betala
enligt gångbart pris. Cederberg drev ju jordbruk på sitt lilla torp
med lika stor energi som närdet gälldeundervisningen både i sko-
lan och under resorna ute i fjällen. Det kunde vara svårt förhonom
att "pådenna avlägsnaort fåköpadet han behövde.

Det lilla torpet kunde när det köptes år 1750 föda en ko, men
redan efter några år kunde det föda 10-12 kor, 2-3 hästar, getter
och får. Utsädet, som från början var 3A tunna blev 2/2 tunnors
årligt utsäde. Han berättade senare att han slitit hårt föratt ta upp
all sten föratt åstadkomma mer åkermark. Han odlade ocksåupp
skogsmark från "ris och rot" såatt han ägde 14 foderlador i sko-
gen. Han hade också satt upp en "fyrhiytt" stuga, ett fähus med
foderbod, grävt bmnn och gjort åtskilliga reparationer. Den små-
ländskeskolmästarenvar en beundrandsvärdman välvärdatt fåge
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namn åtden skola i nuvarande Föllinge,som heter Cederbergssko-
lan.

Fyra år efter biskopsvisitationen, 1754, var elevantalet detsam-
ma, nämligen sex, men de äldre var mer uppblandade med yngre.
Bland de sex ingick detta år också en flicka. Hennes namn var
Kerstin Clemetsdotter och hon kom från Härjedalen. Hon var un-
gefär 13 år gammal och hade intagits i skolan den 20 mars 1754.
Om henne sägs att hon lästebättreutantill äninnantill och att hon
inte stavade särskilt bra. Annars ansågs hon läraktig. Åretinnan
hade en annan flicka intagits. Hennes namn var Regina Jönsdotter,
men hon måste sluta skolan, eftersom hennes far tidigare hade lo-
väthenne till tjänsthos en husbonde. Utan att meddela denne hade
hon antagits till skolan. Nu ville husbonden att hon skulle komma
till honom enligt avtalet. Skolan hade fåttvederbörligttillståndatt
antaga flickor. Man tänkte på att flickorna blev mammor, som
skulle komma att vara hos sina barn. Dåskulle hon kunna läradem
att läsaoch skriva och undervisa dem i kristendom och sprida den
kunskap hon fåttunder skoltiden.

Thomas Mattsson fi"ån Ströms fjäll var 17 år. Han var duktig
både att stava och läsa. Han kunde dessutom både Luthers och
Svebilii katekes samt ävenAthanasii Symbolum.

Jon Nilsson var 13 årprecis som Kerstin Clemetsdotter. Han var
lika duktig som Thomas Mattsson. Detsamma kan man säga om
14-årigeNils Thomasson. Om Anders Andersson fi-ånHammerdals
fjäll sägs att han var en "qwick och läraktiggåssé".Han var yngst
i klassen, endast l O år. Äldsti klassen var Fredric Torkelsson från
Kalls fjäll. Han var 25 åroch ungefär lika duktig som lille Anders.
Han var flitig och "beskedlig' men hade svårt att tala eftersom han
stammade.

Strax efter jul, den 27 december 1754, höllssärskilt förhörmed
de fålappar, som kommit tillstädes. Ännufärre trodde pastor skul-
le ha kommit om inte "odiuren' och deras renars bete hade tvingat
dem att flytta till trakten. Pastor Sebrelius hade lagt visitationen till
den stora högtidenföratt fler skulle kunna infinna sig. Med Guds
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ord ville man "mätta deras fattiga Sielar" men också låta dem
smakajulkosten. Förhöretgick dåligt. De flesta kunde inte svara
ens påde enklaste frågorna. Den bästa av dem alla var Nils Flink
från Ansätten. Det var inte underligt eftersom han tidigare gått i
lappskolan i Föllinge och en tid tjänstgjort som kateket. Han var
emellertid kändförett lagersmal, som skett under äktenskapslöfte.
Eftersom kvinnan tillhördeen förmögenlappsläkt ville de anhöriga
inte gåmed pånågotäktenskap. Protokollet avslutas med att omta-
la alla varningar, straff och förmaningarman meddelat. Nu fårman
"allenast slutligen önska, at Gud sig öfwer thetta wrånga släktet
nådeligenförbarmawille. Pådet icke allenast Guds nådi Himme-
len, utan ock HögaÖverhetensoch hela Fäderneslandets omsorg
och omkåstnad påjorden ej måtte förgävesuppå them an\vänd
blifiva! O, tu arma Juda Släkt!"

Det var ibland stora svårigheterförkateketema att åstadkommaett
gott resultat. Nils Jonsson redogjorde 1759 föratt han undervisat
10 barn, bland annat två flickor, som varit duktiga. Men vintern
1760 var det såmycket snö, att lapparna ständigt måste flytta för
svårigheterna med renbetet, varförhan inte kunnat uträtta någon-
ting.

Dragonen Johan Gröndalhade åtagit sig att fungera som kateket
i Offerdals fjäll i PålAnderssons ställe. Orsaken till att han ville bli
kateket var att han skulle vilja bli länsman. Han hoppades att han
skulle kunna skaffa sig meriter, såatt han skulle kunna ifrågakom-
ma den dag en tjänst blev ledig. Han undrade också om inte
svenskfödda kateketer vore tillförlitligare än de lapska. I norra
Sverige hade man längre fram i tiden svenskar, vilket Anders Fjell-
ner, som själv var lapp och missionär, ogillade eftersom kortspel
och brännvinsmissbmk förekombland dem. Fjellner ansåg att ka-
teketema skulle vara lappar. Gröndal tröttnade ganska snart och
efterträddes av en samisk kateket.

Ett annat problem var svårigheterna förpastor att träffa de sa-
mer, som bodde vid riksgränsen i Åreoch Kall. De flyttade hit och
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dit över gränsen och under de 13 års tid han fram till 1760 hade
rest dit, hade han aldrig lyckats träffadem alla. Han ansåg att man
skulle "bringa dessa fly cktiga lappar til lydno under Svensk disci-
plin och ordning".

Pastor Sebrelius ansåg också att en kyrka eller ett kapell samt
begravningsplats borde anordnas på lämpligt ställe inte bara för
lappbefolkningen utan ävenförnybyggare. Fem norska nybyggare
hade slagit sig ner på svenskt område. Med tiden byggdes också
småkapell t ex i Brandskogsnäset, Frostviken och Gmvuln.

Hälsotillståndetbland samema var gott, speciellt bland dem som
levde fhluftsliv med renskötsel. Men vid visitationen den 7 no-
vember 1753 skrevs i protokollet att ingenting var att anmärkapå
informationen, särskilt med hänsyn till att de flesta varit sjuka i
kopporna. En extra utgift drabbade skolan det året eftersom säng-
klädernatill störredelen blivit fördärvadepågmnd av sjukdomen
och nya måste anskaffas. En av pojkarna, som var 8 år gammal,
dog i kopporna. Han hade innan han dog kunnat ABC-boken och
Luthers katekes. Kopporna var en synnerligen smittsam sjukdom,
och många av de dödsfall, som finns registrerade i dödbokenfrån
Föllingeunder mitten av 1700-talet, har kopporna som orsak. Även
prästens och skolmästarens familjer drabbades.

Som en sorts belöningtill de präster, som tjänstgjortunder några
åri lappskolorna skulle de erbjudas andra och bättretjänster. Detta
var förslagbåde frånprosten Klefberg i Rödönoch superintenden-
ten Kiömingi Härnösand.Utan den moroten skulle det vara svårt
att erhållabra och kunniga personer till lappskolorna. Kyrkoherde
Sebrelius blev erbjuden en tjänst i södraSverige, som han tackade
nej till. Han sökte långt senare kyrkoherdetjänsten i Gudmundrå.
Den fick han och den 27 oktober 1762 flyttade han dit efter 16 års
strävsamt arbete i Föllinge. Hans efterträdarepåprästtjänstenblev
arbetskamraten Birger Cederborg, som flyttade in i prästgården.
Där stannade han endast ett år och flyttade sedan till Skåne. Där
förlorade Föllinge och lappskolan två synnerligen energiska och
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strävsammamän.
Den nya kyrkoherden Erik Ångmanblev både pastor och skol-

mästare. Sin förstasammankomst med samema hade han i febmari
1763. Han undervisade då41 personer i kristendom. Under många
århade prästen samlat sitt folk under marknaden i Ström. Det var
lämpligt att slå ihop de två ärendena, både handeln och undervis-
ningen, både det världsligaoch det andliga.

Annars gick arbetet i lappskolan sin gilla gångunder ledning av
församlingenspräster. Varje årökadeantalet flickor, och kateketer-
na åkte omkring bland lappallmogen och uträttade sitt värv. De
centrala myndigheterna blev emellertid med åren allt mer tveksam-
ma om organisationen med lappskolorna verkligen var den bästa,
om de pengar, som satsats gav tillräckligt stor utdelning, och 1822
upphördelappskolan i Föllinge.
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Bild 13. Evangelisterna Nils Jonasson och Jonas Fjällgren(?).

Fjällgårdsarkivet,Föreningsarkivet i Jämtlands län,Östersund,
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VITA LAPPONICA

Okändasockenlappar i Lapp-Nils släkt

Ville Roempke

I persongalleriet för 1700- och 1800-talens jämtländskaallmoge
ingick också sockenlappen. Särskilt i Storsjöbygdenutgjorde han
ett samtidigt både välbekant och främmande inslag, närhan som
en i raden av hantverkare gick mnt i gårdarna och utförde sina
sysslor; i hans fall rördedet sig om hästslakt, hudavdragning, av-
pälsningoch kastrering.

Minnet av honom har dröjtsig kvar i vårtid, vilket bland annat
framgår av ett litet men intressant material i länsmuseets etnolo-
giska arkiv. Härframskymtar den blandning av respekt och förakt
som byborna kände- att den till störstadelen bottnade i deras egna
fördomarmot hästkött,tycks inte ha slagit dem. I kyrkan fick han
sitta i bakersta bänkenmed sin familj. Han skulle ävenha av bröl-
lopsmaten; det var kut}mi. Hundarna skydde honom pågoda grun-
der. Han höllsföratt vara trollkunnig.

Vill vi veta mer om sockenlappen, får vi gå tvärs över gräs-
planen till landsarkivet; härfinns källmaterialet. Det äravfattat på
kyrkoböckernas och sockenstämmoprotokollens nyktrare prosa,
men ärförden skull inte mindre intressant, vilket den härartikeln
vill visa. Förvisso handlar den inte om "sockenlappen vem som
helst" utan om Lapp-Nils förfädermed flera okända släktingarpå
farssidan. Lapp-Nils var en av landets mest omtalade fiolspelmän.
Han verkade vid mitten av 1800-talet i Jämtland. Efter sin död
blev han föremålfören mängd sägenartade berättelser, innan han
av vår tid upphöjdes till en symbol och en samlande gestalt för

•h
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landskapets folkmusik och folkkulturen i största allmänhet. Det
viktiga i detta sammanhang är att han själv utgörett bevis föratt
sockenlappen inte var så socialt degraderad som folkmirmes-
arkivens meddelare velat påskina.

Farfars farmor

Ibland kan uppteckningarnas och kyrkböckernassmånotiser fåen
att studsa. Prästen har broderat aldrig så lite utöver de obliga-
toriska personuppgifterna och genast väcks associationsförmågan
till liv och orden talar till oss överårhundradena.

Som här ett exempel (något redigerat för läsbarhetens skull):
"den 6 Jan begrovs sockenlappen Nils Jonssons moder, nomine
Marin Nilsdotter vid västra kyrkogaveln, som frös ihjälpåvägen
vid Föllinge en och en halv mil ifrån Husas byalag i Västeråsen
på Hårka älv, natten mot den 26 Dec 1750. Varit en gång gift.
Vitafuit Lapponica till 70 år. Testamente 16 öresilvermynt.

Noteringen hittar vi i en död- och begravningsbok förHägge-
nås församling. Här möter vi 70-åriga Marin Nilsdotter, som på
väg till Föllinge frös ihjäl på Hårkans is. Det var natten mot
annandagen 1750, närkylan övermannadehenne. Kanske var hon
dåligt klädd eller var kroppskrafterna nedsatta. Man fann henne
och hon fraktades hem och begravdes vid västrakyrkogaveln.

Vad berättar anteckningarna i dödboken om Marin Nilsdotter
och den tid hon levde i? Vi får förstoch främst veta att det fanns
sockenlappar i Häggenås1750. Ordet sockenlapp påträffasförsta
gången i Sverige i död-och begravningsbok förBergs församling
i södra Jämtland 1731. Att Marin var på väg till Föllinge under

julhelgen hängersäkerligen samman med att Föllingekyrka sedan
fyra år tillbaka tjänat som jämtlandssamemas mötesplats. Vi får
dessutom veta att Marin Nilsdotter inte var helt utblottad utan
hade medel att skänkatill kyrkan efter sin död.

Varifrån kom då denna Marin, sannolikt Lapp-Nils farfars far-
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mor, föddår 1680 om uppgifterna i dödbokenstämmer?Kom hon
från norra Jämtland, och därmed från jämtlandssamemas gamla
fäste Frostviksfjällen, eller kom hon söderifrån?Det finns forska-
re (Ingvar Svanberg), som menar att sockenlappama rekryterades
bland nomadiserande skogssamer, som mot slutet av 1600-talet
fanns i Mellansverige så långt söderut som i Uppland och Väst-
manland. Dessa bofastgjordes mnt 1730, då de fick ge upp ren-
skötseln för att istället sockenvis upptas som hästslaktare och
hudavtäckare.

Enligt en annan åsikt skulle deras ursprung lika gärna kunna
sökasbland den inhemska fjällallmogen som vid denna tid fanns
spridd i socknarna även nedanför fjällkedjan. Exempelvis hävdar
en meddelare i Åre(ÖMEA;Östersundsmuseums etnologiska
arkiv) att sockenlappar fanns i Åreredan på 1670-talet. I Offerdals
första kyrkobok finns också, när han begravdes 1644, en Erich
Anderson "som

folck kallar hest-finden\ alltså hästsamen. Upp-
giftema talar föratt sysslan redan fanns, men däremot inte titeln
sockenlapp.

Nå, det härkan inte exemplet med Marin Nilsdotter ge svar på,
men vi har all anledning att fortsätta sökandet i Häggenåsoch
grannförsamlingarnaskyrkoböcker.

Farfars fars familj

Drygt ett årsenare dörMarins son, sockenlappen, och fick samma
vilorum och en likartad passus i dödboken: "25 April begrovs
sockenlappen Nils Jonsson framförvästrakyrkogaveln. Varit gift i
7 7 <^r, Äät/?5 barn därav 2 söner och 2 döttrar leva, dog den 19
ejusdem vesperi klockan 7 efter 6 dygns håll och styng. Vita
lapponica 40 år.
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Bild 14. Bergs siste sockenlapp, MårtenJonsson Häll (1840-1917)

var ett kusinbarn till den kändejämtspelmannenLapp-Nils. Hustrun

hette Sofia och var dotter till den likaledes berömdafolkdoktorn och

spåkvinnan Lapp-Maria i Berg. Bilden från omkring 1910 finns i

Jämtlands länsmuseum.
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Ejusdem betyder "samma månad", vesperi "på kvällen", håll och
styng var vad vi kallar lunginflammation. Inte särskilthälsosamma
livsbetingelser som det verkar; halva barnaskaran uppnådde ej
vuxen ålderoch fadern dörsom 40-åring. Tre av de fyra barn som
var i livet i april 1752, har jag kunnat följa, samt modem som via
Lit kom till Hallen-Marby och gifte sig med sockenlappen där.
Det var i dennes andra gifte. Orden i vigselboken lyder: "den 21
April vigdes Sochnelappen Anders Jonsson med Lappänkan Karin
Jonsdotter ifrån Liths församlingsom beskedligen sig uppförde".

Det sista kan inte sägas om maken, och i det fallet var prästen
inte nådig. Dödbokens eftermäle: "J

ggr gift, widt beryktad för
oordentlig lefnad."

Äldstesonen till Nils Jonsson i Häggenås- Jon Nilsson, Lapp-
Nils farfar - kom till Aspås som sockenlapp. Näst äldste sonen,
Nils, blev sockenlapp i Lit efter att förstha varit dräng i Handog
och därefter tjänat i Föllinge och Ström. Hans hustru, Ingri
Andersdotter troligtvis från Offerdal, dog märkligt nog under
samma omständighetersom Marin Nilsdotter ovan (notisen har jag
hittat i Lits hembygdsförenings skriftserie 3-4): "Den l maj 1798
begrovs hustrun till en sockenlapp hemma i Högbyn, Lit, Ingri
Andersdotter. 'Hon skulle gå hem från Hökbäcknatten mot
Långfredagen. Tunt klädd råkade hon ut för svårt yrväder på
älven och kom ej längre än inemot Mörkräddkvarnen, där hon i
stranden återfanns dödden 24 april, 54 årgammal.'

"

Vad hade hon i Hökbäckatt görapå skärtorsdagen, kan man
undra, byn var ju något av socknens gräddhylla. Efter hustmns
dödgifte Nils om sig. Han flyttade till Sundsjö och blev socken-
lapp där.

Vilka var sockenlapparna?

Innan vi fortsätter med den tredje i syskonskaran - mellansystem
Maria - måste vi stanna upp och fråga oss vilka människor vi har
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att göramed. Svaret ger lite mer köttpåbenen samtidigt som vi
bättre kan förståvidden av den kortfattade notisen om henne.
Alltså, vilka var sockenlappama?

Som redan antytts, från 1731 och cirka 150 år framåt, hittar vi
ordet sockenlapp i kyrkoböckerna. Härmed menades en person
som var socknen behjälplig främst med hästslakt. Uppdraget
reglerades ofta i kontrakt, i folkmun kallade gällarkontrakt, som då
återfinns bland sockenstämmoprotokollen. Kontant ersättning
utgick vid varje förrättningoch i regel uppläts en stuga eller plats
fören "lappkoja"

påbyallmänningen. Sysslan gav sockenlappen
en utkomst, och kanske den flitige rentav kunde uppnå ett visst
välstånd.

Så härbeskriver Johan Otto Hagströmnågra av sockenlappens
sysslor i sin Jemtlands oeconomiska beskrifning från sommaren
1749: "Komma vid ett dödtkreatur hållesförganska näsligit; om
en häst, hund, kor, får, get, eller kalf dör, såärman ej i ståndat
förmåsin dräng eller piga, at taga huden utaf kreaturet. Soken-
lappen måste dåfram, at förrättasysslan. Uti hvarje s oken är en
lapp, som, jemte denna förrättning, pläga utskära kattor och
hundar, förbetalning, efter överenskommelse

Redan ett hastigt studium av Jämtlands sockenlappar -jag har
hittat dem i knappt hälften av socknarna, där de fanns under
kortare eller längre perioder - ger vid handen att många var nära
besläktade. Tjänsten övertogsofta av en son eller mag. Man gifte
sig inom den egna gmppen och sammanhållningen var stark.
Sammantaget får vi bilden av ett litet och ganska rörligt hant-
verksskrå, som genom släktskapsband var tätt sammanlänkat.
Hästslakten gav dem visserligen ett levebröd, men också en låg
social status. I Sverige betraktades hästen som oren. Slakten var
förenadmed "rackarskam\
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Nils, "oäkta"

Därmed tillbaka till läppigan Maria, en yngre syster till Lapp-Nils
farfar.

Hon föddes i Häggenås1746 och kom förmodligentill Lit med
mor, syster och de bägge bröderna vid faderns död 1752. Hon
bodde i Högbyn med brodern Nils och hans familj när hon dog
1796, fyra dagar föresin 50-årsdag. Hon hade dåsonen Nils, som
hon hade satt till världen drygt 40 årgammal. Kan vi fatta vidden
av notisen i födelseboken? "Nils oäkta. Född den 4 februari.
Föräldrar Lapp Pigan Maria Nilsdotter i Högbyn och fodren
skräddaren krymplingen Salomon Forssberg."

Kommentarer känns överflödiga.Salomon Forssbergs lyte hade
inte bara gjort honom till skräddare, det hade också diskriminerat
honom bland bygdens kvinnor. Istället hade han ett förhållande
med sockenlappens syster. Han fick barn med henne och erkände
faderskapet. Jag har även funnit exempel på det omvända, näm-
ligen att en sockenlapp och en svensk allmogekvinna förenats.
Sålunda hade sockenlappen i Hammerdal, Lars Nilsson, ett barn
med PålMelldahls smedsänkaSigrid Svensdotter.

Farbröderna

Sakta närmarvi oss Lapp-Nils.
Hans farfar, Jon Nilsson, kom som sagt till Aspås efter att först

ha tjänat dräng hos sockenlappen i Rödön,under vilken tid han
även gifte sig med Gunilla Larsdotter från Föllinge och fick en
dotter, som föddesi Bäverfjälletoch nöddöptesav kateketen.

Men nu till Aspås och de av barnen som klarade livhanken från
den förtiden vanliga spädbamsdöden.Jon och Gunilla fick fyra
söner, föddasom det står i "Aspås lappkoja'\ förutomLapp-Nils
far Jonas, Lars, Nils och Josef. Dessa var hans farbröder och
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närmaste släkt. Vad som skrevs om dem, ägde rimligtvis en viss

giltighet ävenförhans eget vidkommande.
Ta exempelvis Lars. Han övertogsockenlappsysslan efter fadern

1787, 22 år gammal. Han blev 35 år och dog kort efter en av
döttrarna och tätt följd av sin hustru. Så när som på två döttrar
utplånades familjen mnt sekelskiftet 1800. Då uppsökte en av
döttrarna en farbror i Hälsingland, dit vi strax ska följa henne.
Men förstdödbokensord om fadern: "Maj den 25 och den 2 juni
(1800) begravdes detta barnets fader, sockenlappen Lars Jonsson,

föddi Aspås och Storgården 1876 den 30 mars av sockenlappen
Jon Nilsson med hustru Gunilla Larsdotter, vilka lät honom lära
vackert läsa, och genom egen flit lärde han sig skriva. Gift 1791
den 10/4 med Läppigan Sigrid Pehrsdotter från Alsen. Haft l son
3 döttrar. En dotter dödnämligen den nästföruttecknade. Fadern
var ärlig ... stilla, och såibland sitt släkte ovanligt nykter, att han
inte smakade brännvin. Sjuklig från barndomen, men tålig: väl
kunnig i Guds ord: h'istligt beredd. Sjukdom: Lungsot. Ålder:35
åroch 2 månader."

Lapp-Nils föddesfyra årsenare och kom aldrig att träffa farbror
Lars, men dennes andliga utmstning fick han säkert med sig i
bagaget, däribland läs- och skrivkunnigheten; hans äldre halv-
syster Gunilla hade gått i Föllingelappskola med goda vitsord. Att
hans uppväxt var präglad av religiositet, vet vi också, samt även
att han var måttligmed brännvinet.

Lapp-Nils, som i likhet med farfars far i Häggenåsbar namnet
Nils Jonsson, kom att göra en betydande klassresa. Från att till-
sammans med modem ha varit sockenlapp i Hallen, övertoghan
ett nybygge i Hallan, Offerdal. Detta odlade han upp, sålde och
köpteett bättrearrenderat torp i grannbyn Ohnet. Jämsidesvar han
bröllopsspelman, fiollärare och marknadsknalle. Han handlade
med ost, skinn och renkött, möjligen också med hela djur. När
hustmn Kerstin Clementsdotter dog 1885, 15 årefter maken, ägde
hon en ko, fyra getter och åttarenar.



Till Hälsingland

Vi ska avsluta den här exposén över sockenlappar i Lapp-Nils
anor med ett besöki Hälsingland.

Det finns uppgifter, bland annat i mantalslängdema, som be-
kräftar att Lapp-Nils i ungdomen tidvis vistades i det landskapet. I
egenskap av spelman och marknadsknalle stöttehan även senare i
livet ihop med spelmännen där, vill traditionen göra gällande.
Visst var sockenlappama rörliga och hade ett nära samröre med
varann bygderna emellan, men varförjust Hälsingland? Jo, han
hälsade på sin farbror, han träffade sina kusiner. Alla detaljer är
inte kända, men såhärmycket vågarjag berätta:

Lapp-Nils yngste farbror, Josef, född 1778 i Aspås, gifte sig
med en kvinna frånTuna i Medelpad och kom till Ilsbo i Hälsing-
land, där han blev sockenlapp drygt tjugo år gammal. Familjen
återfinns bland "uthedes

folket' i Sörbyn. Men han var inte bara
sockenlapp, han var också lantvämist och soldat med tillnamnet
Häll. Detta börförklaras.

Inför 1809 års krig behövdes en förstärkningav armén, varför
det året innan hade tagits ut 30.000 man i åldrarna 18 till 25 år.
Man kan tycka att Josef redan fallit förstrecket, han var då30 år,
men i noteringen i flera på varandra följande husförhörslängder
står "Landtvärnist och Soldat", senare "afsk. landtvärnist och
soldat". Sockenlapp och soldat - kanske uppvisar denne Josef
Jonsson Häll släktensmärkligaste levnadsödenästefter Lapp-Nils.

Hemma i Aspås hade hans far dött och även hans äldre bror
Lars. Av de två övriga var Jonas sockenlapp i Hallen, Nils hade
gift sig till Vattjom i Oviken. Någraår inpå 1800-talet har han en
av brorsdöttrarna från Aspås hos sig. När hans hustru dör äktar
han en kvinna frånnärbelägnaHissmon hemma i Jämtland, Anna
Andersdotter, föddi Hissmo lappkoja i Rödön.

Efter Josef Jonsson tog sonen Jonas Josefsson vid som socken-
lapp i Ilsbo. Knektnamnet Hällhängerkvar. ÄvenJonas tog hustru
fi*ån Jämtland: Gunilla Mårtensdotter frånOfferdals fjälloch Kalls
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socken. De hade fem barn när maken dog. Bröstsjukdom och
scharlakansfeber drabbade två av sönerna i vuxen ålder, 18 res-
pektive 21 årgamla.

En syster hade döttsom liten. När även modem dog 1877 stod
de två kvarvarande pojkarna utan beskydd. Sockenlappsysslan i
Ilsbo var bortlagd varförde helt naturligt sökte sig till Jämtland,
till släktens, modems och farfaderns hemort. Den äldre av
bröderna, Mårten till Berg. Den yngre, Josef, blev skriven i
Ovikens lappby, men ertappades med stöld och dömdes till fyra
månaders straffarbete varefter han återsändetill Ilsbo.

Den sista sockenlappen

Vi har tagit ett stort kliv framåt i tiden och 1900-talet närmar sig
med hast. Cirkeln sluter sig. Mårten Jonsson Häll gifte sig med
dottern till den beryktade folkdoktom och spåkvinnanLapp-Maria
i Berg. Han blev Bergs och förmodligenlandets siste sockenlapp.

Denne Lapp-Mårten, spelmannen Lapp-Nils kusinbarn, finns på
flera fotografier i Jämtlands läns museum. Han finns även be-
skriven med skriftställaren Anders Backmans ord i dennes manu-
skript Bygdelappar, förvarati Riksarkivet i Stockholm. Och föratt
nu bryta mot ordningen att endast citera kyrkoböckerna, låter vi
Backman få sista ordet. Han tecknar nämligen bilden av en
sockenlapp i sin rättamiljö,med kniven i högstahugg: "Sin tjänst
såsomsockenlapp tog han däremoträttallvarligt, var skicklig och
t.o.m. småttnitisk. Nästan alltid gick han klädd i byxor som voro
beslagna med gar^skinn, och såsnart han kom någonstädesoch
det var fråga om någon 'exekution ' tog han alltid förstupp slid-
kniven och vässade den mot byxskinnet, därvid han liksom mum-
sade pånågotgott och slickade sig om munnen, såsomom han va-
rit mycket förtjusti sin sysselsättning ..."

Och så vidare: "Men såsom kändförsina hyss och föratt han
plägade dra roliga historier, drog han i synnerhet småpojkar, så
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att vart han kom nog samlades sådanaföratt begapa honom. Men
närhan tyckte de blev nog många, plägadehan hastigt dra kniven
och börjastryka den över byxbenet, tuggande och slickande sig
om munnen, vilket pojkarna med andlös spänning sågo på. Och
när det var färdigt, blåstehan med en vissling övereggen, gjorde
en betecknande gest och sporde: 'Nå, vem var det nu bland eder
det var fråga om?' Då pojkarna hals över huvud på dörren,
tumlande övervarandra. Och Mårtenvisade sitt bredaste leendet

Vita Lapponica! Här har vi en levande beskrivning av folklivet
mnt sockenlappen: Visslingen överkniveggen, fiolen på lut. Nu
har vi Lapp-Nils pånäthinnan.
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Bild 1 5. Härhar den unge fotografen Nils Thomasson samlat

makarna Sofia och MårtenJonsson Halt med deras tvåskyddslingar i

sin ateljé i Svedje, Myssjö. Fotot ärfråntidigt 1900-tal och finns i

Jämtlands länsmuseum.
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Dopnamn bland sydsamerna på
1700- och 1800-talet

Anders L00v l

Mångatror att samema bara bor längst i norr och glömmeratt det
också i Mellanskandinavien finns en betydande samisk befolkning
med en lång historia. De kallas vanligtvis sydsamer. Sydsamema
skiljer sig påflera områdenfrånde nordligare samegmppema. De
har mångakulturella särdragoch ett eget språk. I historisk tid har de
alltid varit en klar minoritet i förhållandetill den nordiska befolk-
ningen. Detta har förttill en helt speciell och annorlunda anpassning
till storsamhälletänlängrenorrut, därsamema fortfarande, påen del
håll, utgörmajoritetsbefolkningen.

Undersökningsområdet

Det sydsamiska bosättningsområdet är mycket stort, totalt ca
150.000 km2. Se karta l. Förmig har det därförvarit nödvändigtatt
avgränsa studierna till ett mindre område. Jag har hållitmig söder
om gränsenmellan Tröndelagoch Nordland och mellan Jämtland
och Lappland. Avgränsningen sammanfaller med administrativa
gränser, etablerade långt tillbaka i historien. Undersökningsområ-
dets geografiska utsträckning framgår av karta 2. Syftet med stu-
dierna har varit att fåsvar påen enda fråga: Hur mångavar sydsa-
merna på 1700- och 1800-talet och var var de?
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Studierna har baserats påen systematisk genomgång av olika serier
med historiska källor. Av dessa har kyrkböckernavarit de viktigaste.
Det centrala i studierna har varit de demografiska förhållandena.Det
härmed personnamn har blivit ett intressant sidospår. Men medan
jag arbetat med namnen har det visat sig att ävende kan ge värdeful-
la bidrag i studiet av de demografiska förhållandena.Vid ett tidigare
tillfälle har jag exempelvis behandlat frågan om de dopnamn man
finner i kyrkoböckernakan säga något om den geografiska flytt-
ningen.[

Påmångahåll innanfördet vidsträckta samiska området träffar
man pågränsersom har fastställts av de makthavande. Det ärgrän-
ser mellan olika stater och gränsermellan olika administrativa om-
råden. Genom sydsamemas land gårdet flera sådanagränser. Detta
har medförtatt olika områden har fått olika administration, något
som i sin tur har efterlämnat ett oenhetligt arkivmaterial. Ett annat
förhållandeäratt det ärtvåolika språk som har använts. Det språk
som talats av dem som bott inom områdethar alltid haft sina olika
dialekter, men skillnaderna var nog mindre tidigare äni dag. De som
styrde och administrerade skrev emellertid tvåolika språk, danska
och svenska. Detta är ett av många problem man möternär man
försökergranska sydsamemas val av dopnamn, liksom ocksånär
man försökerföljade enskilda personerna både i tid och mm.

Som ett hel- och halvnomadiserande folk med renskötsel som
näringhar sydsamema levt sitt liv inom vidsträcktaområden. Anda
till påslutet av 1800-talet företogde, tämligenohindrade av olika

gränsersom existerade förmajoritetsbefolkningen och de adminis-
trativa myndigheterna, långaflyttningar mellan olika områden. Det
var bara naturen, renens betesbehov och årstidernasväxlingar som
styrde dessa flyttningar, inte olika gränsersom dragits av andra för
deras behov. Detta förde till att samema hade kontakt med olika
präster som av och till ocksåskrev olika språk. Föross som arbetar
med de skriftliga källorna har detta resulterat i att vi kan finna
samma person omtalad med namn som i alla fall i skrift ärtämligen
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olika. Per och Peder, Zitzel och Cecilia kan nämnas som enkla ex-
empel pådetta.

De vanligaste mansnamnen

Förstav allt kan man konstatera att samema i områdethar valt bland
ett mindre antal namn änden övrigabefolkningen. Bakgmnden är
en stark uppkallningstradition. Jag har inte försöktatt utreda något
om principerna föruppkallningen, men att far- och morföräldrarnas
namn vanligtvis har valts ärhelt klart. Resultatet av detta, man kan
nästankalla det ett namntvång, äratt antalet olika namn blir ganska
begränsat och efterhand kanske minskar. Detta ären generell ten-
dens i småbefolkningsgmpper med äktenskapmellan närasläktmg-

Jag har försöktatt visa detta med ett diagram. Därser man att näs-
tan 60% av de samiska pojkarna under perioden 1701-1850 döptes
med ett av de sju vanligaste namnen. Procentandelen gällerförhela
undersökningsområdet.Om man ser påmindre områdenkan man
finna att mellan 80 och 90 % av de döptafårett av de sju vanligaste
namnen inom området.

Det härärett förhållandesom naturligtvis fårkonsekvenser. Inte
minst föross som i efterhand försökeratt ta reda påvem som var
vem o. s.v. I samtiden, dåalla kändealla, och dåman visste var olika
personer hörde hemma, var det nog att omtala en person som
exempelvis "Nils lapp", utan att man lade till patronymikon eller

geografisk tillhörighet. Man visste vem det var. Men föross, som
tvåhundraårsenare försökersamla upplysningar om enskilda per-
sönerinom ett störreområde, ärdet inte lika självklartvilken Nils
det ärfrågaom.

Ett belysande exempel, som visar vilken förvirringanvändandet
av såfåolika namn lättkan föratill, kan nämnas: Den 4 april 1756
döptestvågossebarn i Röroskyrka. Bådafick namnet Tomas. Bådas
far hette inte bara Nils, men t. o.m. Nils Thomasen. Modems namn
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Bild 16. MärtaPålson, Oldfjällen,Offerdal med

barn 1907. Fjällgårdsarkivet,Föreningsarkivet i

Jämtlands län,Östersund.
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nämns inte - ett inte helt ovanligt fenomen på l 700-talet - så, fi-ågan
är: vem ärvem och hur skall man kunna skilja dem åtlängre fram
i källorna?

Diagrammet berättar om det totala antalet namn under en för-
hållandevis långtidsperiod och inom ett tämligen stort geografiskt
område. Man hade naturligtvis kunnat önskasig en mer ingående
analys med tanke påändringarövertid och olikheter mellan olika
områden. Men härärdet inte plats fördetta. Jag kan i alla fall säga
att andelen förde olika namnen verkar vara någorlundastabil och
att man finner geografiska tyngdpunkter förnågra av namnen. I
artikeln nämnd i not l har jag behandlat detta mer ingående.

De vanligaste kvinnonamnen

Om kvinnonamnen vågarjag inte sägasåmycket. Vid bearbetning-
en av materialet blir man ställdinförmångaproblem. Det geografis-
ka området ärstort, prästerna som skrev i kyrkoböckernaskrev på
olika språkoch tidsperioden ärlång. Med tanke påförhållandensom
dessa ärdet inte annat att vänta än att man möter samma namn i
många och varierande former. Normalisering och gruppering av
namnen tar tid och än så länge är den bara delvis genomförd.
Tillfällenadåman kommer i tvivel ärmånga, och det ärexempelvis
inte såhelt lättatt sortera in kortformer av ett namn under en längre
form. Ävenom bruken av namnen, i dagligt tal, har varit likartade

påbåda sidor av gränsenmellan Norge och Sverige har inte präs-
temas skriftformer varit enhetliga. Som exempel påsådananamn
kan nämnas Elisabeth-Lisbet-Lisa och Margareta-Marit-Märta.

Det vanligaste kvinnonamnet ärMaria/Marie. Man kan alltid re-
flektera övervarfördet ärså. Någramenar att det vittnar om tidig
kontakt med kristendomen, och dåmed den katolska kyrkan. Men
det ärockså ett namn som passar bra in i sydsamiskt språk, i den
formen det har där, Marja. Andelen for M.aria i hela det insamlade
namnmaterialet ärmellan 8 och 9 %. EfierAfaria kommer en klunga
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med sex namn. Det är Sigrid, Karin, Lisbet, Brita och Kerstin. De
har vart och ett mellan 5 och 6 %. I ia-ekvens efter dessa kommer det
mängdermed olika namn. Det måstehärpoängterasatt det ärtal om
förekomstensom osammansatta namn. Dubbelnamnen har jag hållit
utanför.Någonkommer säkert att beteckna detta som ett metodiskt
felgrepp, men det ärpådet sättetjag har räknatfram de olika siffi"or-
na, den här gången. Om de många dubbelnamnen med Ann- som
förledläggs samman med Anna kommer namnet upp i ca 12 %. Det
samma gäller förMaria.

Dubbelnamn

Seden att ge barn tvåeller flera namn ärinte nordisk. Den har knap-
past heller varit samisk. Det ären sed som kom in frånkontinenten
och via de högre samhällsklasserna. Några störreundersökningar
som visar ändringar och skillnader mellan olika geografiska om-
råden finns inte, bara en del undersökningar förmindre områden.
Tillsammans sägerde emellertid att det ären sed som har kommit
tämligensent, påslutet av 1600-talet och i börjanpå 1700-talet. På
en del håll ser det ut som om den har fått fotfäste förstpåslutet av
1800-talet. Där den kom tidigt hade seden då blivit så vanlig att
nästanalla, i alla fall flickorna, fick dubbelnamn.3

Sydsamema inom undersökningsområdethar ocksåanväntdub-
belnamn. Det förstasom har registrerats ärsåtidigt som 1693. Då
blev Anne Chatrine döpti Röroskyrka. Men förl 700-talet som hel-
het ärantalet litet. Av ca 2000 döptaärdet bara ca 2% som fårdub-
belnamn. Och antalet ökargradvis. Liksom bland den övrigabefoUc-
ningen ärdet långtvanligare att flickorna fårdubbelnamn änatt poj-
kärnafårdet. Det förstamanliga dubbelnamnet har ocksåregistre-
råts i Rörosområdet.Jag har inte funnit namnet i någon doplista,
men i kyrkobokens översiktövervigda. Det är Thomas Christian
Nielsen som blev vigd med Marit Jonasdatter 1789. Dåhan dog år
1821 var han 57 åroch alltså föddca 1764. (R0ros kirkebok nr 7,
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föl. 107b). Intressant ärdet att se hur hans namn kom till använd-
ning, i sin helhet, som patronymikon. I kyrkoböckernafinner man
både Jonas Thomas-Christiansen och Karen Thomas-Christians-
dotter.

En öppen fråga är det också om dubbelnamnen verkligen var
levande namn eller bara dopnamn. I fallet Thomas Christian måste
det ha varit det, men det finns ocksåexempel pådet motsatta. Anna
Catharina, döpti Ljusnedal år 1843, omtalas senare, i kyrkoböcker-
na, aldrig som annat än Karin.

Föratt fåen bild av utvecklingen har jag sett påandelen dubbel-
namn under tre olika tidsperioder.

Sydsamer döptamed dubbelnamn:
pojkar flickor

1751-1775 0,3% 3,0%
1801-1825 2,4% 21,0%
1851-1875 15,5% 50,8%

alla
1,6%
11.8%
33,3%

Någraregionala jämförelsermed siffror vill jag inte ge mig in på.
Det är nog om jag säger att andelen dubbelnamn ser ut att vara
mindre, och att fenomenet ser ut att komma senare påden svenska
sidan av den s.k. riksgränsen. Ett område som klart skiljer sig från
de andra ärFosen och Inntröndelag.Härkommer dubbelnamnen ti-
digare och i störreantal äninom de övrigaområdena. Förklaringen
är kanske den att samema där levde mycket nära den övrigabe-
tolkningen. Härblev de, på 1700-talet, utsatta förstark press från
storsamhället och det blev mindre utrymme för de traditionella
samiska näringarna. Många samer assimilerades också, och från
stora områden påFosen och i Inntröndelag, där det tidigare hade
funnits en samisk befolkning, försvannde helt i början av 1800-
talet.
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Samiska namn

Hur ärdet dåmed samiska namn? Finner man någragenuina samis-
ka namn inom det sydsamiska området?

Först av allt måste man komma ihåg att det är stor skillnad på
den skriftform man möteri kyrkoböckernaoch den uttalsform man
möteri sydsamiskt språk. Påsydsamiska blir Lars till Laara, Tomas
till Tåamma, Nils till Näjla, Anders till Aanta, Maria till Marja,
Berit till Birje, Sigrid till Sahka osv.

Det mesta talar föratt sydsamema på1700-talet redan hade över-
givit de urspmngliga samiska namnen. Och då till fördel förde
namn som användes av majoritetsbefolkningen. Med tanke pålång-
varig kontakt mellan befolkningsgmppema ärinte detta såmärkligt.
Påarkeologiskt, historiskt och språkligtgmndlag har man fastslagit
att ett förhållandemed närakontakt har rått i alla fall från 1000-ta-
let.4 Men samtidigt var sydsamema inte kristnade, ävenom de i lång
tid hade levt närasina kristna grannar. Med visst fog kan man därför
anta att namnen man finner i kyrkoboken, i varje fall i viss utsträck-
ning, är namn som de blev eniga med prästen om, och att dessa
namn huvudsakligen kom till användningnärman var i kontakt med
det icke samiska samhället. Sinsemellan kan sydsamema, långtfi*am
i tiden, ha haft andra namn och inte bara namnformer anpassade till
det egna språket.

År1746 etablerades det påsvensk sida en icke territoriell lapp-
församling, Föllingelappförsamling.Med tiden delades den upp i
flera olika lappförsamlingar. Den förstakyrkoherden fördenna Föl-
linge lappförsamlingvar OlofSebrelius med Föllingei västraJämt-
land som utgångspunkt försin verksamhet. I en rapport till Konsis-
toriet i Härnösand,daterad 25 augusti 1746, berättarhan bl. a. om
att han, efter att han i slutet av januari kom till Jämtland, "uti en
dertill med columner inrättadsh-ifteboK' hade gjort en översiktöver
"lappalmogen ".6 Förmitt inre ser jag hur han kom till samema med
boken i säcken, satte sig ned, fi"ågade om namnen och skrev in dem
i boken. Med andra ord: det måste vara en sann förstahandskälla.
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Boken ärbevarad och i Landsarkivet i Östersundregistrerad som
husförhörslängd.

I den härhusförhörslängdenhar jag funnit tvånamn som jag inte
har funnit någonannanstans. Det ena ärAjik, en dotter till skattlap-
pen Siul Pärssoni Millerstskog, det andra ärOlick, en son till skatt-
\2ppGiL PålBengtsson i Ormäs ^ all. Ar dessa tvånamn urspmngliga,
sydsamiska namn? Fråganäröppen.

I kyrkoböckernahar jag ocksåfunnit någraandra namn som inte
utan vidare låtersig igenkännas i former man finner i personnamn-
litteraturen. Ett ärSaris. Man finner ganska mångabeläggpånam-
net i Namdalen vid mitten av 1700-talet. Ar det en kortform för
Sakarias9 Mot detta talar att Sakarias, i alla fall i dag, påsydsamis-
ka har uttalsformen Saake.

Ett annat är kvinnonamnet Dina. Det finner man i området
mellan Verdalen och Undersåkerpåbörjanav 1700-talet. Kortfor-
men av Kristina, Stina, kan ligga bakom, och formen Dina är en
naturlig omformning för att namnet skall passa in i sydsamiskt
språk. Men säkert ärdet inte.

Ett tredje och sista namn ärSkarel. Jag har bara funnit tre pojkar
som döpts med namnet, det är år 1704, 1733 och 1789, men det
finns ocksåsom patronymikon. En ungefärliggeografisk utbredning
ärfrånKall i Västjämtlandtill Rörosområdet.

Vid sidan av den stora mängden "vanliga" namn bidrar namn
som de sist nämnda till att ökaspänningen i detta med att arbeta
med det som kan komma in under mbriken sydsamiska personnamn.
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KARTA l

DET SYDSAMISKA BOSTÄTTNINGSOMRÅDET
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KARTA 2

UNDERSÖKNINGSOMRÅDET:
Areal: ca 90.000 km2
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DOPNAMN

De tio vanligaste dopnamnen förpojkar
a) bland samer (markerat med O) i Jämtland/Härjedalenoch

Tr0ndelag 1701-1850
b) i hela Norge (markerat med @) 1781-1800 (källa: Norsk

personnamnleksikon. - Oslo, 1982, s. 54)

Kumulativa kurvor förde två grupperna
a)
b)

^—

50K—

^ö%—

50^-1

2QT-)

m-^

106
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