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Skelleftebygden som en del av Sápmi!
Ja, hur är det med det egentligen ? Finns det någon samisk närvaro i Skelleftebygden ? Historiskt
är denna bygd förvisso en del av det samiska kulturområdet, men hur är det idag ?
Några samiska flaggor är svåra att upptäcka såväl på samernas dag den 6 februari som den 6 juni
och på kommunens hemsida finns inga spår av det samiska. Detta till skillnad från i Umeå, där
det finns både det ena och andra, liksom en samisk vecka varje år i början av mars. Här i Skelleftebygden är spåren närmast försumbara, möjligen med undantag för enstaka strörenar på hedar
och vägar. Och när kommunen nu i vår ansöker om status som förvaltningsområde för nationella
minoriteter, så är det endast den finska minoriteten som avses, inte den samiska. Dock uppdrog
kommunstyrelsen den 28 januari åt kommunledningskontoret ”att föreslå former för utvecklad
dialog med de nationella minoriteterna i Skellefteå kommun”. Faktiskt ett första steg åt rätt håll !
Även i det lokalhistoriska arbetet, som t.ex. i SKEFO:s satsning på ”Skelleftebygdens Guldåldrar”, har det samiska perspektivet saknats. Inom SKEFO har vi diskuterat denna påtagliga brist
och kommit överens om att under en flerårig satsning försöka ändra på detta förhållande. Och
just detta nummer av ”Skelleftebygden” kan ju ses som ett första bidrag. Här berättar lokalhistorikerna Barbro Viklund, Lars Jonsson och Ulf Lundström om samisk närvaro och kulturpåverkan
i våra trakter under århundraden, ja rent av årtusenden. Sen ges glimtar av samisk närvaro i Skelleftebygden i våra dagar : en konstutställning med samiskt tema på Museum Anna Nordlander,
samisk konfirmation i Burträsk sommaren 2014, bilder från verksamheten i en sameby i våra trakter, inlägg från några skelleftebor med stark samisk identitet samt länsstyrelsens aktuella karta,
som visar att inte mindre än sex samebyar har renbetesland inom Skellefteå kommun, nämligen
Svaipa, Malå, Maskaure, Mausjaur, Semisjaur-Njarg och Västra Kikkejaur. Sannolikt finns ingen
kommun i landet där fler samebyar har rätt att vara verksamma !
Denna vår kommer dessutom läggas fram två doktorsavhandlingar vid Umeå universitet med
anknytning till det samiska i Skelleftebygden; dels Bertil Marklunds om skogssamerna, dels Ulf
Lundströms om skelleftebygdens ortnamn. Läste förresten häromdagen i Norran att Malå kommun föreslagit att Sametingets parlamentsbyggnad ska placeras just där, efter sannolik flyttning
från Kiruna !
Låt oss tillsammans återerövra en viktig del av bygdens historia. Och det är verkligen på tiden;
t.o.m. själva sockennamnet Skellefteå - eller, mer medeltida, Skellopt eller Skeldepth - torde
ju ha samiskt ursprung, vilken visas i den inledande artikeln av professor em Olavi Korhonen !
Rolf Granstrand
Ps. Lästips : romanen ”Lappskatteland - en familjesaga” av Annica Wennström (W&W, 2006),
som till stora delar utspelas på Stensvedjan i Degerbyn. I den berättas ingående och gripande om
den ”försvenskningsprocess”, som de samer som flyttade till Skelleftebygden för drygt hundra år
sedan, genomgick - med spår ända in i våra dagar. ds
Släktforskare! Du som är intresserad av samer och nybyggare i inlandet har ett värdefullt hjälpmedel : K-Å Lundströms forskningsmaterial som omfattar perioden 1700-1900. Säljs av Skelleftebygdens Släktforskare för 100:- plus porto. Kontakta : kansliet@skellefteforskare.se
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Namnet ”Skellefteå” sann
Ingen språklig verksamhet fängslar gemene man så mycket som tolkningar av ortnamn, men inget språkligt område är heller så vanskligt. Om du någon gång funderat på vad Skellefteå betyder så är du i gott
sällskap, för många språkforskare, historiker och hembygdsforskare har funderat på samma sak. Beträffande ortnamn i norra Sverige finns det också ofta anledning att försöka bedöma om ett namn kan ha sitt
ursprung i samiskan eller finskan. Det gäller även i trakter där dessa språk inte längre talas idag.
Svenska och samiska namnformer
Beträffande namnet Skellefteå ger
Svenskt ortnamnslexikon (upplagan 2003) den korta upplysningen
att ”namnets ursprung är dunkelt”.
Namnbeläggen under 1300-talet
är Skellopt (1314), (De) Skellopta
(1316, 1344), Skeldepth (1327),
scældaph (1344) och Skellepte
eller Skællopt (1374). Älvens samiska namnform i umesamiskan,
den samiska varietet som idag
finns närmast, är Syöldate eller
Syöldateiednuo (iednuo ’älv’).
Uppteckningar i Malå och Arvidsjaur visar den namnformen,
medan den i trakten av Arjeplog är
Seldutiedno. Detta är nu stavningen på vägskylten nära Arjeplog,
där Silvervägen korsar älven. I Arjeplogsfjällen en mil från norska
gränsen finns den översta delen
av vattendraget Seldutjåhkå (jåhkå ’bäck, älv’) som rinner genom
Seldutvágge ( vágge ’fjälldal’).
På kartor från skilda tider är namnets vokal inom Arjeplog i första
stavelsen -ie-, -e- eller -i- (de två
enkelvokalerna är långa och -eär ett ”högt” e-ljud, som kommer
nära uttalet av -i-). Den varierande
stavningen beror på uppteckningar med olika sagesmän. Sildut är
älvens namnform på Hermelins
karta (1797). När Doroteaprästen J. A. Nensén 1836 skriver att
Sildut ”är förmodligen närmast
slägt med finska: Silda ’bro’” (i
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modern finska stavat silta), så är
det en sammanställning som utgår
från viss likhet mellan ortnamn
och förmodat appellativ. Nensén
hade även uppmärksammat ordet
sjalde ’marknadsplats’ (jfr umesamiska (saU) sjalddie). Nu finner man sydsamiska (saS) sjeltie
’kyrkplats, marknadsplats’ som
ortnamnet Sjeltie med syftning på
’Åsele’. Det är lämpligt att med
en språklig analys pröva om det
samiska namnet på Skellefteå kan
ha samband med finska (fi.) silta
’bro’ eller om det kan betraktas
som en ”folketymologi”.
Vi har sett att man kan följa namnet på Skellefteälven med varierande ljudskick från närheten av
gränsen mot Norge och ned till
trakten av Arjeplog. Där övergår de arjeplogs-samiska (saArj)
namnformerna i motsvarande
umesamiska, som sedan når ned
mot kusten. I höjd med Arjeplog
finns Västra Kikkejaurs skogssamebys västligaste sommarbetesland omgärdat av flera sjöar.
Denna natursköna trakt kallades i
umesamiska jojkar för Syöldatenjuönies ’Skellefteälvsnäset’ (njuönies ’näs’). Väster därom benämns
samma område för Seldutnjuones
i arjeplogssamiska jojktexterna.
Det är inte minst genom inspelningar av jojkar från början av
1900-talet, som vi får tydliga sa-

miska uttalsbelägg.
Vad visar en analys av namnen?
En undersökning av den samiska
namnformen Syöldate kan börja
i den avslutande stavelsen, som
består av (saU) -te, där konsonanten i de umesamiska beläggen har
preaspiration, dvs. uttalas med ett
inledande h-ljud (läses som -hte).
Preaspiration finns i samiskan och
finskan. I det finska stadsnamnet
Lahti skall konsonanterna -ht- uttalas med inledande h för att det
skall bli korrekt. Preaspiration
saknas i svensk konsonantism
och man ser av äldre namnbelägg att skrivarna hade svårt att
avgöra hur den senare delen av
namnet skulle skrivas. Stavningarna -pth (Skeldepth 1327), -fta
(Skälläfta 1421), -ffta (Skælliffta
1507), -tthe (Skællætthe, 1525)
och -pfte (skellepfte, ca. 1525-09)
pekar därför mot ett samband med
Syölda(h)te. De gamla skriftliga
namnbeläggens form har en bakgrund i lån från samiskan. Konsonantkombinationen -ld- i tidiga
belägg är uppenbart grunden för
former med -ll-, som finns i ett
stort antal sena namnskrivningar
fram till dagens Skellefte- (-å är
ett sent tillägg i namnet). Äldst
är stavning med -ld-, medan dokumentens belägg med -ll- eller
-ld- tillhör tiden 1314-1344. Efter
1374 finner man enbart -ll-, vilket
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nolikt av samiskt ursprung
PROFESSOR EM OLAVI KORHONEN
stärker bilden av en utveckling genom konsonantassimilation, dvs.
en sammansmältning av de två
konsonanterna, där den förra påverkat den senare. Exempel är former med -ld- i Skeldepth (1327)
och -ll- i Skællopt (1374). Denna konsonantförändring tillhör
svensk språkmiljö. I samiskan är
ursprungligt -ld- bevarat fram till
modern tid, jfr (saU) Syöldate och
(saArj) Seldut. Det stärker bilden
av en låneriktning från samiska till
svenska.
Några av de allra äldsta beläggen,
nämligen Skellopt (1314), (De)
Skellopta (1316, 1344) och Skælloft (1374), visar dessutom vokalen -o- (som kan återge samiskt
(långt) -o- eller (kort) -u-) i andra
stavelsen i motsats till de senare
dokumentens stavning med -e- eller -a- från 1400-talet och framåt.
Här kan (kort) -e- utan svårighet
tolkas som en skrivning för ett
dunkelt uttalat (kort) -a-. Även de
samiska namnformerna har både
-u- och -a-, men de är inte kronologiskt fördelade som i de skriftliga namnbeläggen, utan dialektgeografiskt; belägg med -a-, (saU)
Syöldate-, tillhör älvens nedre
östra del inom främst Malå och
Arvidsjaur, medan -u-, jfr saArj
Seldut-, är västliga inom Arjeplog. Jokkmokk och Arjeplog har
mer begränsat omljud och framför
allt oförändrat -u- i andra stavelsen, vilket namnformerna Seldut
~ Sildut visar. När J. A. Nensén
tyckte sig se en möjlighet att kombinera de dåtida kartornas Sildut
med finska silta ’bro’, måste vi nu
fråga oss hur vokalen -i- i de västSKELLEFTEBYGDEN 1/2015

liga namnformernas första stavelse kan förenas med -yö- i saU
Syöldate-. Det som ter sig som en
svårförklarad motsvarighet är med
paralleller i andra namn enkelt att
exemplifiera. Ett exempel är Piteälvens samiska namn, som återfinns med skilda uttal beroende på
var uppteckningen har gjorts. De
utgör paralleller till det som händer i det samiska namnet på Skellefteälven.
Tänkbara namngivningsorsaker
till namnet Syöldate.
Ett samband kan alltså på språklig
grund göras troligt mellan finska
silta ’bro’ och Syöldate. Namnets senare del (kortformen -te
av -dahka) pekar mot betydelsen
’(något) som liknar, nästan är eller kan betecknas som bro’. Men
finns det då något i Skellefteälvens nedre del, som kan ha motiverat en sådan namngivning? Att

älven hade ett grunt parti strax
ovanför Landskyrkan omvittnas
i olika sammanhang. I en medeltida text, som behandlar norrländska älvars farbarhet, heter det att
”doch kan man iche komma medh
bått länger vp än till kyrkian, som
ligger 2 milor ifrå Haffuet”. Detta
avser givetvis lite större båtar. En
olägenhet med en grund del i älven var till exempel att fientliga
trupper vid orostider lätt kunde ta
sig över. Möjligheten till överfart
var därför en ”försvarshemlighet”.
Förhållandet var däremot till gagn
för lokalbefolkningen i allmänhet.
För fiske med kolknot, dvs. not
utan kil, som ännu i mannaminne
har brukats på älven, var måttligt
vattendjup en fördel.
I Krigsarkivet i Stockholm har jag
hittat en handritad karta över Passet vid Skellefteå kyrka uti Westerbotten, där en dubbelstreckad
5

linje utmärker ”Projekterad Bro”.
Markeringen motsvarar läget för
Stora bron, senare kallad Lejonströmsbron, Sveriges längsta träbro från 1737. Mellan stränderna
finns markeringen ”2 fots djup”,
vilket motsvarar omkring 60 cm
och som i en annan källa sägs ha
gjort det möjligt att köra över med
häst och vagn. Man kunde därför
tänka sig att silta ’bro’ här har en
figurlig innebörd syftande på en
plats för bekväm överfart. Den betydelsen har det finska ordet silta
i en uppteckning i Namnarkivet
i Helsingfors (ordsamling på s-).
Belägget lyder:
”(silta) näs, ed som förbinder Sokosaari med fastlandet. När det är
lite vatten syns edet och man kan
där torrskodd gå över till holmen,
vid andra tillfällen är det så pass
mycket vatten, att man med roddbåt knappt kan ta sig över platsen. Vattenområdet framför edet
på sidan mot gården Manner kallas
sillansuu ’början på silta’ (fi. sil�lan- gen.sg. av silta; suu ’mun;
öppning, mynning; början (av något)’)” (Liisa Tuomainen 1967).
Den samiska avledningens betydelse ’(något) som liknar, nästan
är eller kan betecknas som bro’
skulle alltså kunna syfta på den
grunda delen i Skellefteälven.
Alternativ tolkning
Men en annan möjlighet är att
det grundare partiet i Skellefteälven i äldre tid utnyttjades för en
s.k. tvärpata, dvs. en laxpata som
sträckte sig från strand till strand.
Nils Gisler (1751) karakteriserar
bl.a. denna älv som en som har
”både sand och stenig botten”,
vilket krävs för en pata som skall
”bygges öfwer hela spak-älfven”.
Tvärpator omtalas på många håll
på Nordkalotten. De medförde
ofta tvister på grund av att fisket
6

uppströms försämrades genom att
älven stängdes av. Namnen Patan
och Pataholmen strax ovanför kyrkan pekar på tidigare bruk av denna
fångstanordning, men namnen hör
nog samman med sentida kortare
strandpator. Pataholmen hette för
övrigt tidigare Finnholmen (Finholmen 1703). Oavsett om Fin(n)syftar på same, vilket är möjligt,
eller person från Finland, är närheten till det forna Skellefteå intressant. En laxpata hade en övre del
liknande en enkel bro eller brygga
som man gick på vid vittjandet
av laxtinorna i patans öppningar,
där fisken fångades. I Byskeälven
brukade bönderna 1559 fyra tinor
placerade ”tuertt vtöffwer åån”,
vilket kan tyda på bruk av denna
typ av pata. Att Skellefteälven allt
från forntid och framåt varit en bra
laxälv visar hällmålningarna på
Finnforsberget väster om Skellefteå, där den största samlingen av
målade fiskbilder i Norden finns.
Det inlånade ortnamnets ljudskick
kunde inte förändras i icke-samisk
språkmiljö, men i den samiska
gick ljudutvecklingen vidare, vilket innebar övergång till utvecklade omljudsformer. Inlånet av
appellativet fi. silta till samiskan,
uppkomsten av ortnamn med samisk avledning och det efterföljande inlånet i (den förmodade)
finsktalande befolkningsgruppen,
bör därför ha skett under klassisk
fornsvensk tid (1225-1375). Den
nu föreslagna namntolkningen
utesluter inte att även nordbor sedan lång tid hade funnits vid norrlandskusten, men det kustnära finska inslaget i ortnamnskicket och
de östliga termerna för fiske och
fångst, visar denna befolkningsgrupps speciella aktiviteter och
kunnande. Att bygga en pata krävde erfarenhet. Till de termer som

sammanhänger med dessa färdigheter hör just ordet pata. Det är
inlånat till svenskan från fi. pato.
Sammanfattning
En sammanfattning av etymologin till namnet Skellefteå kan
börja med konstaterandet att fi.
silta ’bro’ har inlånats i samiska
varieteter väster om Norr- och
Västerbottenskusten och ända in
på norsk sida. Det blev vid Skellefteälven grunden för en samisk
substantivavledning och ett appellativ till ett ortnamn med syftning
på någon speciell del av älven.
Detta namn upptogs av den andra
parten i den tidiga tvåspråkiga befolkningen och traderades till den
grupp som vi vid denna tid bör benämna nordbor, dvs. svenskarnas
förfäder.
Märkligt nog ”dög” senare inte
den ursprungliga samiska namnformen Syöldate eller Seldut
bland en del samer, utan de svenska bygdemålens välkända Skellet (med sj-) och belagt redan på
1500-talet med denna stavning
(Nordlander) har kommit in i samiskan som Skellet eller Skiellet
(uttalat med sk- och inte sj-). Detta återlån brukas av många samer
längs hela Skellefteälven. Namnet
uppfattas som ett korrekt samiskt
ortnamn av de sagesmän som brukar det. När en vägskylt för ett antal år sedan planerades på platsen
där Silvervägen korsar älven nära
Arjeplog, krävdes det ett ortnamnseminarium på orten för att övertyga några engagerade samer om
att Skellet (med sk-) är ett återlån
från svenska Skellet (med sj-) och
att Seldut- är den form man måste
utgå ifrån.
OLAVI KORHONEN
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Jörgen Stenberg
Renägare och renskötare i
Malå sameby. Jojkare och
musiker.

Foto: Johan Granstrand
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Samer vid Skelleftekusten
BARBRO VIKLUND
Att dagens samebyar har sina vinterbetesmarker ända ner mot Bottenvikskusten är uppen-bart för alla som
färdas på Skelleftebygdens vägar vintertid och det framgår också av Länsstyrelsens officiella karta. Men
hur var det i äldre tider, under medeltiden och desssförinnan under den s.k. järnåldern? Lokalhistorikern
och amatörarkeologen Barbro Viklund i Yttervik redogör här för aktuell forskning.
Samiska härdar
Utefter Västerbottens kust finns
en rad lämningar som har samiskt
ursprung, främst härdar av speciell form. Det konstaterar Birgitta
Fossum som 2008 gjorde en studie
över fornlämningar vid kusten, bl
a i Skelleftetrakten. Hon började
med att gå igenom Fornminnesregistret och gamla kartor, sedan
blev det studier i fält för att kolla
in uppgifterna. Vanligaste fyndet
var härdar omgärdade av sten,
formade på ett sätt som i inlandet
hänförs till samisk kultur; ovala,
runda och rektangulära.
Sådana härdar fanns bland annat i
Tåme, Renholmen, Vitsjön, Tåmeträsk och på Medleheden. I Byske
hittades en härd med armar ut från
centrum, en mycket typisk samisk
form. Relativt få härdar i kusten är
daterade, men vissa har dateringar
från 600 e Kr, andra är mycket
yngre. Vid undersökningen 2008
visade det sig tyvärr att många av
de tidigare noterade härdarna inte
gick att hitta, främst drabbade av
skogsbrukets framfart.
Sälspäck och asbest
I Bureå finns två intressanta spår
efter samisk närvaro. Vid Harrsjöbacken, som undersöktes på
1990-talet, hittades en ”industrilokal” där sälspäck och järnsmide
tagits fram. På en lång sandig ås
mellan havet och den stora Harrsjön - nu utdikad - hittades gropar
med stora, brända stenar där ut8

vinning av sälspäck har förekommit. På samma ställe fanns rester
av järnsmide, och man hittade
asbestgods, en sorts keramik som
det finns gott om i inlandet, men
som inte är så vanlig vid kusten.
Den undersökta platsen användes
mellan 500 f Kr och 950 e Kr.
Många forskare kopplar ihop asbestkeramik med samisk kultur.
Tekniken är östlig och användes
under lång tid, men med ett stopp
kring 400 e Kr. Det finns rester av
stora och små kärl, en del har hål
nära bottnen som kan tyda på att
de fungerade som glödkärl, kanske vid metallhantering.
Ingela Bergman, vid Ajtte i Jokkmokk, menar att kärlen upphör
att förekomma när järnkittlar blivit vanliga – och pekar också på
järnkittlars stora användning i samiska hushåll. (Arkeologi i Norr
nr 10.)
Husgrunder
En annan antydan om samisk närvaro är några husgrunder/tomtningar strax norr om Bureå, vid
Fågelvattnet. De liknar de grunder
som syns efter timrade samiska
kåtor, som t.ex. de som ännu finns
i Malå lappstad och som alltid har
en härd i mitten. Datering av en
sådan härd har visat på 500-800
e Kr. Placeringen där, vid en liten
sjö och myr, faller väl in i bilden
för de samer, som då hade börjat
med renskötsel i mindre skala.

Idag förknippar vi renskötsel med
stora hjordar som flyttas långt.
Men det började i mindre format.
Skogssamerna hade små renhjordar, kanske 20 djur, som gav
mjölk, ost och kött. Jämsides fiskade de och ägnade sig åt fångst,
av bl.a. mård, ekorre, hermelin
och andra skinn som uppskattades söderut. Att de handlade långväga är också belagt, bland annat
genom de mängder av medeltida
mynt, som hittats i metalldepåer
i Lappland, som t.ex. det bekanta
fyndet i Långträsk.
Bönder och samer
Från ca år 1000 e Kr anser man att
odling och boskapsskötsel börjar
ta fart vid våra kuster. Men jakt
och fiske var fortfarande mycket
viktiga, både för bönder och samer.
Bägge grupperna torde tidvis ha
vistats vid havet för att fiska och
jaga säl. Om det vittnar bland
annat en mängd tomtningar på
Bjuröklubb. Andra tecken är ortnamn som Lappviken och Lapphamn, liksom att samiska namn
på säl finns belagda från Holmön.
Man kan utgå ifrån att en del samer bodde i kustbandet och levde
av fiske och fångst. Men även den
växande bondebefolkningen hade
behov av skogens och havets resurser, och under senmedeltiden
växer den nuvarande byastrukturen i Skelleftebygden fram.
Hur finna spåren?
Fortfarande återstår mycket att

SKELLEFTEBYGDEN 1/2015

göra för att kartlägga samernas
närvaro vid kusten. Det konstaterar Birgitta Fossum efter sina undersökningar 2008, som gjordes
på uppdrag av Västerbottens muUb
seum.
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De flesta forskare idag anser att
den samiska identiteten och etniciteten växte fram som ett resultat
av de sociala processer som ägde
rum i norra Skandinavien och
Länsgräns
Fennoskandia underKommungräns
årtusendet
före Kristi födelse. Den
samiska
Odlingsgräns
kulturen har inte varitTidigare
statisk
över
norska
konventionsområden
tid och likartad över hela detta stora område, utan den har sett olika
ut i både tid och rum beroende på
geografiska, ekonomiska, sociala
och kulturella skillnader. Det är
därför viktigt att vara öppen för att
samisk kultur kan ge olika materiella uttryck i inland och kustland.
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Anna Nordlander oc
Över senaste årsskiftet visade Museum Anna Nordlander en utställning med Anna Nordlanders samebilder och som försökte sätta dem i ett större sammanhang. Anna Nordlanders
sameporträtt hör till hennes mest kända och att hon intresserade sig för det norrländska
landskapet och Sápmi var inte så konstigt.
överhuvudtaget fick studera där
och 1800-talets ganska omtumlande konstvärld gjorde sitt. De nationalistiska strömningar som drog
genom Europa passerade inte Sverige obemärkta och konsten var en
bidragande faktor till att manifestera detta. Tidens konstkritik lyfte
fram den nationella och nordiska
uppgift som bildkonsten hade: att
förklara och berika den nationella
egenarten.

Anna Nordlander:

Sameflicka - av Anna Nordlander, 1870-talet
Anna Nordlander, prästdottern
som växte upp på prostgården i
Skellefteå för att – tjugotreårig –
resa till Stockholm och studera på
konstakademin. Hennes karriär
blev kort, hon avled redan 1879,
men hon lyckades etablera sig
10

som konstnär. Hon ställde ut på
Stockholms konstföreningars utställningar och reproduktioner såldes som vykort. Konstakademin
formade Anna Nordlanders konstnärskap. När hon började 1866 var
hon bland de första kvinnor som

En av Anna Nordlanders lärare,
Johan Fredrik Höckert, hade år
1850 genomfört sin första stora
resa till Norrland. Tidigare expeditioner hade mest utförts av myndigheterna men nu reste Höckert
i outforskat land från Skellefteå,
där han bodde hos familjen Nordlander, via Arvidsjaur och Arjeplog till Kvikkjokk för att studera
naturen och kulturen. Detta ökade
intresset för den samiska kulturen. Höckerts målningar tog honom till både London och Paris
och lapplandsmotiven blev något
av Nordens svar på de centraloch sydeuropeiska konstnärernas
orientalism. Frågan om hur vi
förhåller oss till objekt och konst
över tid var en av de frågor som
väckte tanken på nämnda utställning. Förutom Anna Nordlanders
målningar av samer visades även
verk av Juho Kyyhkynen (18751909). Verksam i Kemijärvi var
han den förste finske konstnär som
intresserade sig för samernas kul-
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ch det samiska temat
ANDERS JANSSON – MUSEUM ANNA NORDLANDER

tur. I boken ”Anna Nordlander och
hennes samtid” skriver Ann Mari
Möller att Nordlander hade en mer
realistisk inställning till samerna
än många andra. Hon hade, genom
sin far Nils Nordlander, kunskap
om samerna. Även Juho Kyyhkynen levde nära samerna. Det går
dock inte komma ifrån att de båda
i sammanhanget var observatörer
som tolkade det de såg och gjorde
det utifrån sin tids perspektiv.
Den konstnärliga kontexten sträcker sig inte bara till de omständigheter i vilka ett konstverk skapas
utan även hur vi tolkar och tyder
ett konstverk i förhållande till vår
egen samtid. Den svenska statens
förhållande till samerna var, och
är fortfarande, kluven. Samtidigt
som Sápmi exploaterades fanns
det en stark vilja att bevara de samiska traditionerna. Skolreformen
från 1913 skiljde till exempel barn
till bofasta samer utan renskötsel
från ”de riktiga” samernas barn.
Myndigheterna var rädda att moderna skolor skulle avvänja samebarn från nomadlivet och renskötseln, vilket i grunden utgör en
väldigt nedlåtande attityd, även
om den maskeras som omtanke.
Detta bevarande av det ”naturliga” skapar i sin tur något onaturligt. Skansen, som invigdes
1891, beskrivs i boken ”Visiting
the past: history museums in the
United States” som starten av en
rörelse där ”vanligt folk” visades
upp ur aristokratins ögon; harmoniska bönder som opåverkade av
industrialisering och klassamhället knogade på. Vid 100-årsjubile-
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Sameflicka - av Anna Nordlander, 1870-talet
et av den norska grundlagen 1914
ställde Frognerparken ut 80 senegaleser. Först ville man ha samer,
men att ställa ut norska medborgare var alltför osmakligt. 1,4 miljoner norrmän besökte utställningen
under fem månader. Dessa exempel sätter fingret på en skillnad
mellan de som betraktar och de
som betraktas. Det går inte sticka
under stol med att många av de så
kallade samebilderna skapades för
en publik i de södra landsändarna

och närde en föreställning om det
avlägsna Lappland.
Ett museums samling är inte statisk. Det beror inte på att en samling växer eller att föremål försvinner utan att sättet vi ser och
behandlar materialet förändras
över tid. Samlandets syfte kommer att förändras och konstverken
kommer att tolkas och värderas utifrån hur samhället i stort utvecklas. Det är viktigt att bryta med
tidigare föreställningar rörande
11

det insamlade materialet. På sätt
växer också den kollektiva kunskapen om objekten. I den utställning i vilken denna text har sitt ursprung var det därför nödvändigt
att komplettera Anna Nordlanders och Juho Kyyhkynens röster
med samtidens, med konstnärer
som bär en kunskap och erfarenhet som varken Nordlander eller
Kyyhkynen hade själva.
Anders Sunna: ”Vi som grillar korv i länsstyrelsens eld” (2013)

Juho Kyyhkynen: Kåta (1909)
Tillhör ATENEUM, Helsingfors.
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En av dessa konstnärer är Anders
Sunna, född 1985 och verksam
i Jokkmokk. Sunnas konst går i
klinch med ett samhälle som präglats av kolonialism, rasism och
förtryck. Ett samhälle där den ansiktslösa makten, med fascistiska
förtecken, driver delar av befolkningen bort från sitt ursprung.
Det här är Anders Sunnas egna
historia, det samhälle han känner
igen. Hans verk, som blandar måleri, collage och graffitti, bottnar
ofta i den egna släktens historia.
Det handlar om Sattajärvi koncessionssameby och den kamp som
släkten Sunna drivit i 40 år för att
återfå den renskötselrätt som de
enligt länsstyrelsen i Norrbotten
inte längre har.

Anna Nordlander och Anders
Sunna berättar samma historia
men utifrån olika perspektiv. En
återkommande fråga när det kommer till museal verksamhet är hur
vi skriver historia. Vems historia
är det vi samlar, vems historia är
det vi bevarar? För det finns inte
bara en historia.
ANDERS JANSSON
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Skellefteå sameförening - kortlivad men viktig!
AV ELISABET NETTELTOFT
Jag och Mikael Jansson tog initiativ att bilda Skelleftebygdens
sameförening. Det var på hösten
2001. Vi fick en lista från min
syster – som den tiden jobbade på
Sametinget - på Skelleftebor som
röstat i Sametingsvalet. Det var 65
st och vi skickade ut en inbjudan
att bilda en förening. Och några
år senare var vi 75 medlemmar,
om man också räknar barnen. För
att få vara med skulle man vara
av ”samisk härkomst”; annars
fick man bli stödmedlem. Enligt
stadgarna var syftet ”att tillvara
och främja samernas kultur och
intressen”. Vi ordnade möten och
studiecirklar, bl.a. i sameslöjd.
Och ordnade utställningar, t.ex. i
Bonnstan och tillsammans med
Skellefteå museum. Vi ville även
att kommunen skulle lyfta fram
det samiska arvet, t.ex. genom att
göra i ordning en plats på Nordanå
och genom att flagga på samernas
dag den 6 februari, som man gör
i Umeå. Men kommunen var inte
alls intresserad och inte heller av
att Skellefteå skulle bli förvaltningsområde enligt lagen om nationella minoriteter. Jag var sekreterare i föreningen under fyra
år.Tyvärr var vi bara två som hade
samiska som modersmål och fortfarande använde språket.
Min mor avled i Kiruna 2013. Då
var hon 96 år och vi pratade alltid samiska med varandra, även
om hon kunde bra svenska. Jag
är uppväxt i Sveriges nordligaste
sameby, Könkämävuoma, där min
far var renägare och renskötare.
Jag började i nomadskolan i Karesuando 1950, där jag gick sex
år och bodde på skolhemmet. Det
var inte bra. Kunde ingen svenska
Sonen Per med hustrun Galina – från
Kiev – och sondottern Kristina

när jag kom dit, och varken lärare
eller husmor kunde samiska. Till
och med på rasterna skulle vi prata
svenska, så i stället blev vi tysta.
Och så skulle vi äta svensk mat,
t.ex. bruna bönor. Det var hemskt;
fortfarande mår jag illa av blotta
tanken.
Efter skoltiden var jag hemma
några år och hjälpte Mamma. Sen
var det ett års fortsättningsskola och husmorsskola. Den hette
KPU, Kiruna Praktiska Ungdomsskola. Det var inget vidare att vara
same i Karesuando eller Kiruna
på 60-talet. Många med samisk
härkomst bytte till svenska namn
och dom var nästan värst. Flyttade
med några jämnåriga till Stockholm och jobbade i sjukvården.
Där var vi intressanta med vår
samiska bakgrund. Fick man och
barn, blev tidigt änka och sökte
mig till Skellefteå för att gå kemisk-teknisk linje på gymnasiet.
Har sen jobbat på lasarettet, på

kemlab och blodcentralen. Är nu
pensionär sen ett antal år.
Min son Per kan inte samiska
men förstår nog det mesta, efter
att ha lyssnat till mamma sin och
mormor. Men han har intresse för
sina samiska rötter. När han gifte
sig häromåret bar han sin morfars
gamla kolt, som jag gjort i ordning
för honom. Den var förresten med
i en film från 1930-talet, ”Midnattssolens son”, där min far spelade huvudrollen. Har visats på tv
för några år sen.
Skelleftebygdens sameförening är
nerlagd sen halvdussinet år, men
det vore bra om det samiska fick
större plats. Nu när det kommer
många invandrare, så kanske Skelleftebygden kan bli mer medveten
om sin rika mångfald, inklusive
det samiska.

Om den samiske kyrkoherden
...och hans son Johan
För många år sedan fick jag ett
brev från dåvarande kyrkoherden i
Jokkmokk, Johan Märak. Det finns
inte längre kvar, men jag minns att
det avslutades med följande rader:
” När du berättar om forna tiders
kyrkoherdar i Skellefteå, glöm
inte bort att nämna att en av dem
har varit av samisk härkomst”.

I Giertsjaure inom Grans sameby
föddes cirka 1555 Gerhard Jonae.
Mycket är höljt i dunkel beträffande hans tidiga år, men det har
konstaterats att han växte upp i en
prästfamilj i Piteå och fick möjlighet att studera vidare. Hans
fortsatta teologiska studier ledde
honom fram till prästvigning och
efter några år blir han kung Johan
III:s hovpredikant och medverkar
bl.a. vid drottning Katarina Jagellonicas begravning 1583.
Året därpå utnämns han till kyrkoherde i Skellefteå, där han sen
kommer att verka i nästan fyrtio
år, 1584-1623. Redan 1585 upplever han ärkebiskop Andreas
Björnrams visitation av socknen.
Vid denna ges instruktioner om
konfirmation och klockarinstitutionen och Jonae blir den kyrkoherde som inför husförhören, som
en ”bot mot okunnigheten”. 1608
lämnas även föreskrifter om kyrkoböcker, där allt ska antecknas
som ”vårdar något” - ett embryo
till regelrätt kyrkobokföring tar
sin början.
När man läser prosten K A Fellströms handskrivna krönikebok
för Skellefteå upplever man att G.
Jonaes tid i Skellefteå var fylld av
återkommande nödår och tyngande pålagor. År 1606 blev Burträsk
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egen församling, vilket innebar extra utgifter för moderförsamlingen
och 1613 kom Älfsborgs andra
lösen med stor extra skatt. Under
år 1617 kan man i krönikeboken
läsa bland annat följande: ” Svåra
missväxtår inföll under 1600-talets början. Ödeshemmanens antal
var 1617 enligt uppgift 484. Längre fram skriver landshövdingen:”
Folkets bröd var nästan inget annat än agnar och bark…””.
Jonaes första äktenskap var barnlöst men i sitt andra äktenskap
med Brita Andersdotter Grubb
föddes fem barn, bl.a. sonen Johan
(se nedan) och dottern Karin, som
ingick äktenskap med faderns efterträdare som kyrkoherde i Skellefteå åren 1625-1650, Nikolaus
Martini.
Gerhard Jonae bodde under nästan fyrtio år på prostgården och
drev jordbruk på prästbordets omfattande ägor. Han ägde även ett
hemman nedanför Bergsholmen,
som han till minne av sitt ursprung
gav namnet Gran .
Gerhard Jonae hörde till de kyrkoherdar som undertecknade Uppsala mötes beslut, vilket beseglade
reformationens seger i Sverige.
– Samma år, 1593, anklagades
han för något, oklart vad: ”Wardt
så beslutat, att han sin defension,
som han skulle göra, therpå skulle
senda i furstendömet till Hans F N
Hertig Carl och fly sig ytermera
bewis om han therföre kunde giöra sig frij”. Han lyckades tydligen rentvå sig och är deputerad
vid riksdagen 1598 och undertecknar även riksdagsbeslutet den 18.
mars 1607.

Gerhard Jonae avlider slutligen
1623 efter många arbetsfyllda år ,
68 år gammal.
Sonen Johan Graan
Denne skrivs 1626 in vid Uppsala
universitet. Studierna i Uppsala
och utlandet för honom fram till
fil. ämbets- och jur. doktorsexamen. Assessor vid Svea hovrätt
blir han 1642 och som den förste
av samisk härkomst adlas han år
1645. Han tar sig i samband med
detta efternamnet Graan.
Johan Graan var gift två gånger. Första gången med en dotter
till Gustaf II Adolfs livmedikus,
Christina Jakobina von Struan, och
andra gången med Elisabeth Bure,
dotter till riksarkivarien Jonas
Bure, som var kusin med den i vår
tid mer kände Johannes Bureus. I
de båda äktenskapen föddes fyra
döttrar och tre söner. Flera döttrar
ingick äktenskap med adelsmän.
Dottern Carin exempelvis gifte sig
med sonen till riksarkivarien Georg Stiernhielm, även kallad ”den
svenska skaldekonstens fader”.
År 1653 utnämns Johan Graan
av drottning Kristina till landshövding i Västerbotten, periodvis
även med ansvar för Österbotten.
Han flyttar till Umeå, där även
hans broder Anders tjänstgör som
borgmästare en följd av år.
Lappmarksplakatet
Det mest betydelsefulla under
landshövdingetiden är de tankar
och idéer om hur lappmarken ska
kunna utvecklas och leva vidare
som Johan Graan för fram. Han
sänder ett brev till rikskanslern
Magnus Gabriel de la Gardie och
ekonomiska medel beviljas för
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i Skellefteå - Gerhard Jonae...
AV LARS JONSSON
att kartlägga lappmarken. När det
s.k. Lappmarksplakatet utfärdas
av regeringen 1673, så vilade detta
på de idéer och förberedelser som
genomförts av landshövdingen.
Graan sägs ha varit mycket rak i
sin behandling av ämbetsmän och
präster, vilket ledde till upprepade spänningar. Samtidigt var han
mycket mån om allmogen. För att
främja samfärdseln lät han bl.a.
anlägga den s.k. kustlandsvägen
mellan Umeå och Luleå.
År 1673 förordnas Johan Graan
av Svea hovrätt på kung Karl XI:s
förslag till preses och direktor i en
e.o. kommissorialrätt, som skulle
döma rörande trolldomsväsendet
i Norrland. Förordnandet upphävdes då Graan avböjde med hänvisning till ålders- och hälsoskäl.
Han kom ändå att betyda mycket i
detta sammanhang. Johan Nordlander noterar följande i sin skrift
om Johan Graan: ”Medan i Ångermanland mer än ett hundratal
plågade och olyckliga människor fick sätta livet till för blåkullafärder och vad därtill hörde,
ljöt, så vitt vi veta, ej en enda i

Riddarhuset Stockholm
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Västerbotten döden av sådan
anledning. Den som med klar
uppfattning av hela företeelsen,
med stor människokärlek och
trots mycket personligt obehag
förde det sunda förnuftets talan
och räddade västerbottningarna
var ingen annan än vår landshövding Johan Graan”.
Johan Graans landshövdingetid
kantades inte bara av nödår utan
även av ofredstid. Det gällde att
försvara sig mot norrmän och
danskar och framförallt mot ryssar. Till landshövdingens ansvarsområde hörde även rekryteringen
av soldater. I det läge som rådde
var det inte alltid lätt att uppfylla
de krav som ställdes av centralmakten. År 1678 kommer ett brev
från konung där Karl XI befaller
Graan att till Lorentz Creutz avstå
sitt landshövdingeämbete: ”Såsom
vi med vår tjänsts eftersättande i
många stycken måste förspörja”
yttrar kungen, ”det våra till Eder
avgångna ordres samt andra av
Eder beställning dependerande
sysslor icke med den vigeur och
promptitude äro bleve effektuera-

de och fullgjorda, som det sig bort,
och vi vele tro att sådant sig förorsakar av Eder tilltagande ålder,
som därtill oförmögen gör, ty hava
vi härigenom från landshövdingebeställningen licentiera velat med
nådig vilja, att I nu strax den till
Lorentz Creutz avstå…”. – Creutz
ser dock inte ut att ha tillträtt sitt
ämbete. Det är nämligen den avsatte Johan Graan som året därpå
insänder till kungen rullan över de
knektar som i de avgångnas ställe
var utskrivna, 413 man. - Själv utgår Graan från att illasinnade baktalat honom inför konungen.
Samma år, 1679, avlider Johan
Graan efter sina många aktiva år,
fyllda av strapatsrika resor. Ringning äger rum för honom den 19
september i Jakobs kyrka i Stockholm.
När jokkmokksprosten Johan
Märak – själv same - påminde
om Gerhard Jonaes roll i historien
handlade det om en person i högsta grad värd att minnas. Detsamma gäller sonen Johan, som Johan
Nordlander i sin skrift kallar ”En
landshövding i sin prydno”.

Foto: Ankara, Wikipedia
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Stämningsgården, Kusmark, Drängsmark,
Västerbottens kustland har under många århundraden haft karaktären av mötesplats mellan olika kulturer som nordisktalande, finnar och samer. Genom genomgång av allehanda
dokument, som kyrkböcker, domböcker och bouppteckningar, har Ulf Lundström vid Skellefteå museum undersökt detta kulturmöte, bl.a. i boken ”Människor och miljöer i Skelleftebygden under 1800-talet”, utgiven 2008. Nedan ett starkt förkortat och något redigerat
utdrag ur boken.
Området kring Norsjö tycks vara
den enda trakt inom Skellefteå
socken där samer och bönder bodde nära varandra under 1600- och
1700-talen. I en beskrivning till en
karta över Norsjö från 1703 sägs
att bönderna i byn beklagade sig
över samerna som bodde närmast
byn. De påstod att samerna tillfogade bönderna stor ”plågha ock
oförätt” både vinter och sommar.
Samerna betade med sina renar på
böndernas skog och fiskade i böndernas träsk, när bönderna fanns
hemma i byn. Bönderna menade
även att deras fiskeredskap som
förvarades vid fisketräsken ibland
kunde vara försvunna. Bönderna
krävde nu att de skulle få behålla
sina skattlagda ägor utan intrång
från samerna och detta kunde ske
genom att man upprättade rå och
rör mellan samerna och bönderna.
Under slutet av 1700-talet ökade
trängseln på de bästa renbetesmarkerna och epidemier av rensjukdomar bröt ut. Vidare tränger
nybyggare in och tar ifrån samerna delar av marken. Fiskesjöar
kunde dikas ut av nybyggare.
Arvsrätten till lappskattelanden
uppluckrades. Skiktningen inom
det samiska samhället ökar genom
att lappbyarnas allmänningar började synas in av stora renägare. Nu
kunde inte längre renägare utan
skattland klara sig på renskötsel.
Allt detta gjorde att färre samer
kunde försörja sig på renskötsel.
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Vissa samer drar över till Norge
och börjar leva på fiske. Andra söker sig till det svenska kustlandet
och blir sockenlappar, vallhjon,
fiskardrängar eller tiggare. Några
tar upp nybyggen och försöker
leva på flera näringar men med ett
starkt inslag av fiske.
Under perioden 1760-1800 bosatte
sig fattiga och utblottade samer i
norra Västerbottens kustland. Redan under 1770-talet är 66 samer
noterade i Skellefteå sockens
kyrkböcker. De största bosättningarna var i Stämningsgården,
Kusmark och Drängsmark. Dessutom fanns mindre bosättningar i
Medle, Burön vid Bureå, Ostvik
samt i Eggeliden på gränsen mellan Gummark och Klutmark. Det
är oklart varför så många samer
kom att slå sig ner på just dessa
ställen. I min bok ”Människor och
miljöer i Skelleftebygden under
1800-talet” (Ske-å, 2008) redovisas med namn och årtal ett par
hundra samiska sockenbor.
”Sockenlappar”
Ett antal samer bodde 1819 på
skogen i Skellefteå socken och
de titulerades sockenlappar. Det
är en något oegentlig benämning,
eftersom det i Skellefteå socken
och hela Västerbotten inte förekom sockenlappar som antogs av
sockenstämman. Sockenlapparna
förekom i södra Norrland och
norra Svealand, men levnadsbetingelserna för samerna i Skellef-

teå socken kan ha liknat dem som
sockenlapparna hade. Samerna
var Sven Vikman i Ostvik, änkan
Elsa Nilsdotter, Carl Sjulsson och
Nils Hindriksson från Kusmark,
änkan Elsa Sjulsdotter, pigan Maria Mårtensdotter och Lars Enarsson från Drängsmark. De beskrev
sig själva som utfattiga invånare
i lappmarken, som hade tagit sin
tillflykt till Skellefteå socken och
bodde på skogen i dessa byar. Deras bostäder bestod av kåtor eller
brädskjul. Samerna klagade hos
länsstyrelsen över att häradsskrivaren hade påfört dem kronoutlagor enligt de debetsedlar som de
bifogat klagomålet. Skatten hade
lagts på dem på så olika grunder
att de inte hade reda på de rätta
förhållandena bakom. Samerna
berättade att de levde i ett så utblottat tillstånd att de inte ägde
minsta tillgång som kunde vara en
grund till en näring. De kunde endast försörja sig genom tiggande,
och då menade de att de skulle
vara befriade från avgifter förutom mantalspenningar, som de
skulle försöka erlägga. Kronofogden och häradsskrivaren menade
att bevillningsstadgan inte medgav någon befrielse för de lappmän som vistades på nedre landsbygden lika lite som inhysesmän
fick befrielse. Samernas villkor
var inte helt kända men de hade
inte gjort något försök vid sockentaxeringen att styrka sin bristande
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Ostvik, Medle, Burön och Eggeliden …
AV ULF LUNDSTRÖM - SKELLEFTEÅ MUSEUM
arbetsförmåga. Kronofogden och
häradsskrivaren berättade vidare
att lappmännen om sommaren vallade boskap mot föda och en dryg
betalning. På vintern strök de omkring och tiggde. Länsstyrelsen
avslog klagomålen från samerna,
då man menade att de inte tagit
upp frågan på sockentaxeringen
och för att de livnärde sig på tiggeri vilket var mot förordningen.
Samerna hade en frihet mot bevillning men den upphörde när de
lämnade lappmarken.
Samerna i Stämningsgården
Samer fick slå sig ner i Stämningsgården, där många kom att bosätta
sig. Tillståndet verkar dock inte ha
innefattat påverkan av skogen, för
år 1798 hade byamännen i Degerbyn och Stämningsgården stämt
en grupp samer som slagit sig ner
på de bägge byarnas skogsmark.
Samerna var Pål Enarsson, Anders och Enar Pålsson, Nils Jons-

son, Sjul Ersson, Erik Persson och
Johan Clemetssons änka som hette
Anna Sjulsdotter. Byamännen ville att de genast skulle flytta bort.
Samerna svarade att de redan hade
börjat flyttningen. Rätten ålade
dem att flytta från byarnas skogsmark.
De flesta samer i Stämningsgården
kom från Rans och Grans samebyar i Sorsele socken. En av första
var Johan Nilsson Fjällström, som
1790 tillsammans med hustrun
hyrde en kammare hos änkan Lisa
Eriksdotter i byn. Senare under
året flyttade de till en kåta som
stod på Degerbyns mark. År 1801
bodde de i en kåta vid vattenfallet Orrbyströmmen, dvs, dagens
Lindalmström. Johan Nilssons far
Nils Jonsson har en bod intill kåtan. Enligt kyrkböcker från lappmarken hade fadern Nils Jonsson
flyttat till Skellefteå socken. Han
har inte hittats i Stämningsgården

Kvarnområdet Lindalmström eller Orrbyströmmen i Stämningsgården. Området
kallades även Gocktis. Här arbetade samiska män och kvinnor på Klintfors såg och
några familjer bodde även vid platsen. Foto: Carl Franke 1895
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i kyrkböckerna, men kan kanske
ha bott här ändå. Nils Jonsson,
som var gift med Anna Pålsdotter,
kom från Grans sameby. År 1804
har Johan Nilsson Fjällström och
hustrun Elsa Pålsdotter en stuga
på samma plats.
Nils Olofsson som dog 1812, kan
ha bott på den plats som än i dag
kallas för Lapp-Neck och som ligger på en markant höjd norr om
Norra Brännänget i byn. Möjligen
bodde han i en kåta eller en stuga
på den platsen. Här har funnits
rester av knutstenar. Någon annan
same med namnet Nils verkar inte
ha funnits i byn.
Lilleputtlandet
Enligt muntliga uppgifter skulle
samerna i Stämningsgården ha
haft kåtor och skjul på den plats
där leklandet Lilleputtlandet i dag
ligger. Möjligen kan de ha bott där
den första tiden, för senare tycks
de ha haft stugor och torp på olika platser i byn. Kvarnområdet
vid Lindalmström kallas även för
Gocktis, ett namn som troligen är
av samiskt ursprung. Uttalas med
o-ljud (ej å). Namnet kanske ursprungligen syftade på platsen vid
just Lilleputtlandet. Bengt Degerstedt i Degerbyn menade att namnet syftade på en plats väster om
kvarnområdet. Hans mor använde
namnet i ett uttryck om saker som
var i oordning eller osnyggt - ”hä
sej ut som einni Goktis - det ser
ut som inne i Goktis”.
Intill Lindalmström, på västra sidan av Klintforsån, på Stensvedjan finns ett område som kallas för
Lappstan. Namnet är kanske en
skämtsam benämning som grundar sig på att samer bodde där.
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På 1817 års karta över Degerbyn
fanns en plats vid Klintforsån väster om kvarnområdet som kallades
Lappkåtaängen. Den omnämns
även i en syn över Degerbyn från
1801 och kallas då Lappkåtaänget.
På Stämningsgårdens sida av ån
fanns 1825 Lappmor-rådningen.
Det är ovisst hur hög ålder dessa
namn har. Många samer bodde
efter norra vägen i Stämningsgården, som fortfarande kallas för
”Lappgatun”.
Bouppteckningar
Från 1830- och 1840-talen finns
några bouppteckningar efter samer där vi kan titta på klädedräkten.
Samerna tycks ha varit klädda
som den övriga befolkningen, men
några samiska plagg fanns kvar.
Jon Andersson Fjällström hade
1836 en gammal renskinnsmudd,
det vill säga en renskinnspäls. Erik
Larsson hade även han en mudd
samt lappskor. Hustrun hade en
lappmössa samt en mudd. Övriga
kläder beskrivs som ”grå valmans
råck” och ”skinn tröja”. Dessa har
förmodligen liknat allmogens kläder. Förmodligen är det muddens
och lappskornas lämplighet på
vintern som lett till att man behållit dessa plagg.
Andra ägodelar som antyder en samisk identitet är ett renskinn som
sängkläder, ”en renskinns bordde”,
”ett par renhärnor till skor” (hos
Erik Larsson). Andra ägodelar är
inte samiska men mycket ovanliga
hos svenskar vid denna tid. Hit
hör ”lodbössa med tillbehör” och
”ett par skidben med ett spjut” hos
Jon Andersson Fjellström och hos
Erik Larsson också en lodbössa.
Hos dessa samer finns dessutom
ett stort antal snickeriverktyg som
ger vid handen att slöjden varit
viktig.
Även böckerna visar på samisk
18

identitet. Jon Andersson Fjellström hade Högströms postilla på
samiska och en samisk bibel och
psalmbok. Erik Larsson hade Nya
testamentet på samiska, en samisk
psalmbok samt en samisk och en
svensk ABC-bok. Bokinnehavet
antyder att samiskan var levande
ännu på 1840-talet, antagligen åtskilligt längre. Men en intervju
med en kvinna som var född i en
samisk familj i Stämningsgården
omkring 1920, visar att samiskan
då sedan länge var utdöd.
Fabian Westermark
Botilda Ersdotter var född 1805
och kom 1813 med fadern Erik
Månsson till Skellefteå. De kom
från lappskattelandet Laiso i Semisjaurs sameby i Arjeplogs
socken. Platsen de hade bott på
kallas Svaipa i husförhörslängden.
Modern Kerstin Eskilsdotter hade
dött året innan. . När familjen kom
till Skellefteå bosatte man sig i
Drängsmark där det fanns andra
bofasta samer. År 1826 fick Botilda Ersdotter sonen Fabian. Fadern
var bonden Johan Westermark i
Degerbyn, som senare blev riksdagsman. Botilda Ersdotter gifte
sig dock 1828 med samen Jonas
Sivertsson och familjen var bosatt
i Norra Bastuträsk fram till 1835.
År 1835 blev Jonas Sivertsson antagen till inhysesman i Johannestorp och familjen bodde i ett torp
uppe vid ängarna Gullskrinet.

storspelmannen Johannes Renström. I husförhörslängden 186270 bodde Botilda Ersdotter och
Jonas Sivertsson i Lindalmström,
troligen hos sonen Fabian.
Sammanfattning
En grupp bofasta samer bodde
i kustlandet från senare delen av
1700-talet och hela 1800-talet igenom. På 1900-talet har gruppen i
stort sett assimilerats. Samerna
tycks ha förflyttat sig längs åsarna och sandhedarna mot havet
och rört sig längs traditionella
färdstråk. Man har även bosatt sig
i närheten av dessa gamla vandringsvägar. Näringar som man utövat har varit slöjd, jakt och fiske,
vallning av husdjur, jordbruk, avlivning av katter och hundar m.m.
Gruppen samer har utgjort en
mycket liten minoritet i området
men ändå avsatt många spår. Ett
område är ortnamnen, där namnen indikerar olika grad av samisk
närvaro. Den starkaste närvaron
är förhanden där det finns namn
av samiskt språkstoff. För en utförlig genomgång av detta; se min
kommande doktorsavhandling om
Skelleftebygdens ortnamn. Men
spåren efter samerna visar att två
kulturer med kompletterande näringar under lång tid har mötts i
området.
ULF LUNDSTRÖM

I husförhörslängden 1836-43 sägs
att sonen Fabian stammar. Familjen skrevs från 1843 i Stämningsgården. År 1855 köpte Fabian
Westermark Lindalmströms kvarn
för 1800 riksdaler och anlade några år senare vadmalsstamp och
presshus. Man kan säga att Fabian
Westermark är den utåt mest kände samen i Stämningsgården under 1800-talet - tillsammans med
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Renägare och folkhögskollärare
AV ANN-CHARLOTT PAVVAL

Jag är medlem i SemisjaurNjargs sameby i Arjeplogsfjällen, där min pappa, Roger Fjällman, var aktiv som renskötare.
Min mamma, Anna-Ristin Pavval, kommer från Jokkmokk
och tillhörde Tuorpons sameby,
men blev senare medlem i Semisjaur Njarg efter hon mött
min pappa. Jag växte upp i byn
Moskosel, där jag också gick
skola. Same/nomadskola var
inget alternativ för mig, eftersom mina föräldrar inte hade
dom bästa minnena från sin tid
på same/nomadskolorna dom
gått i. Men också att de inte ville att jag skulle måsta bo borta
på veckorna.
Det samiska språket har jag inte
lärt mig; jag förstår ord men kan
inte prata samiska, vilket är en
sorg som främst kommit fram
som vuxen. Så en dröm är att
lära mig det i vuxen ålder när
det passar in i livets karusell.

färdigutbildad hälsopedagog, så
hamnade jag i Skellefteå eftersom Micke spelade hockey där.
Har också hunnit utbilda mig
till yogalärare. Jag har sedan
1999 arbetat som lärare och föreläsare på Medlefors folkhögskola och konferenscenter.
Har haft mitt renmärke sedan
jag var liten och tillbringat
mycket tid uppe i fjälls, mest i
Kruompa vid Riebnis några mil
norr om Jäkkvik, dit jag än idag
åker till med familjen så fort det
finns möjlighet på vårvintern.
Jag har mitt renmärke men har
skötesrenar som min pappas
kusin sköter om, eftersom jag
jobbar med annat. Är stolt över

min samiska bakgrund men kan
uppleva att det samiska i Skellefteåbygden inte är så synligt.
Jag bär min jokkmokkskolt vid
högtidliga tillfällen, som den 6
februari, skolavslutningar och
familjehögtider.

Det mest naturliga hade varit
om jag hade haft någon bror
som hade börjat med rennäringen. En av mina tankar i 18 årsåldern var att satsa på att vara
mer i renskogen, men sedan
träffade jag min nuvarande man
Mikael som spelade hockey. Så
det blev Sundsvall och sociologiutbildningen istället. Men efter ett år så valde jag att istället
flytta till Gävle, där jag började
på hälsopedagogutbildningen
på Gävle högskola. När jag var
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Från den samiska konfirmationen
i Burträsk kyrka sommaren 2014.
Foto: Emma Larsson
För mer information se Luleå stifts hemsida.
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