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Författarpresentation
Lars Elenius f. 1952 är professor i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Luleå tekniska universitet. Hans forskning spänner över ämnen som etnicitet,
minoritetspolitik, nationalism, kulturarv och regional
förändring i norra Europa. Åren 2002–2016 ledde han
det transnationella projektet att skriva en historiebok och
encyklopedi om Barentsregionen. Kopplingen mellan
etnicitet och kulturarv har undersökts i ett antal svenska
och internationella publiceringar under senare år.
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Inledning
Det började med ett telefonsamtal
från Beatrice Norberg. Hon är musei
pedagog och arbetar med att synliggöra kyrkstaden i Gammelstad till turister, skolklasser, företagare, forskare
och andra. Hennes nyfikna röst i andra ändan.
- Varför ser man så lite av minoriteterna i det som är skrivet om kyrkstaden?
Jag funderade några ögonblick men
hade inget bra svar. Som historiker vet
jag att samiskspråkiga och finskspråkiga minoriteter under mycket lång
tid levt parallellt med den svenskspråkiga majoritetsbefolkningen i norra
Sverige. Men de har oftast placerats
i sina egna etniska reservat på långt
geografiskt avstånd från Gammelstad.
Det gäller också för andra minoriteter. Deras historia i Luleåområdet har
förblivit osynlig för nationalstaten har
alltid velat skriva majoritetens historia. Men både kyrkstaden i sig själv
och den kyrkliga församlingen har alltid varit mångkulturell. Det är mot
den bakgrunden som den här boken
har kommit till.
I de möten som skedde med Beatrice och museichefen Ann Lindblom
Berg vid friluftsmuseet Hägnan &
Gammelstad Visitor Centre växte projektet Förmedlingen av Gammelstads
kyrkstad som världsarv fram. Från det

mångkulturella innehållet gick vi vidare. Vi tänkte att olika slags besökare är intresserade av olika aspekter av världsarvet. Därför beslöt vi
att göra fyra tematiska studier för att
lyfta fram olika delar av världsarvet.
De presenteras i form av fyra skrifter. Förutom den här delen om mångkulturen görs tematiska studier om
landhöjningen och landskapets förändring, husens former och sociala
funktioner samt klädmodets variationer. Syftet är att i lättillgänglig form
förmedla till besökarna olika delar av
det rika kulturarv som Gammelstads
kyrkstad utgör. Den ansvarige för
samhällsplanering och kulturmiljö vid
länsstyrelsen i Norrbotten, Jeanette
Aro, gav sitt omedelbara stöd till idén.
Det gjorde också Region Norrbotten
och kulturnämnden i Luleå, därefter
Riksantikvarieämbetet.
I arbetet med den här skriften har
jag haft nöjet att samarbeta med
många lokala arkiv och bibliotek. I
Norrbottens museums arkiv har jag
haft särskild hjälp av avdelningschefen för bildarkiv och samlingar, Anna
Lundgren, arkivarie Karin Tjernström, och assistenten för bildarkivet
Berit Åström, men också av många
av de övriga. Hans Öqvist släppte in
mig i Rutviks byaarkiv. De intervjuade Arne Alman, Bertil Öström, Bir7

ger Sundström, Birger Åström, Eva
Sjöblom och Sven Sundström har bidragit med sina personliga minnen
och upplevelser av kontakten med minoriteter. De har också förmedlat de
folkliga minnen som förknippats med
samer och andra minoriteter i de byar
runt Gammelstad där de vuxit upp.
Sören Andersson har berättat om sina
erfarenheter från ett långt och strävsamt liv som renskötare. De intervjuade har tillsammans berikat berättelsen
med ett muntligt källmaterial som är
ovärderligt och ofta underskattat i historiska studier. Jag vill rikta ett särskilt
tack till er för att ni ställde upp.
Anna Åström har bidragit med en
text om italienare i kyrkstaden. Som
referensgrupp i läsningen av texten
har Ann, Beatrice samt Zara Johansson och Linda Stenman vid Visitor
Centre medverkat. Arkeologen KjellÅke Aronsson, Ájtte fjäll- och samemuseum, har granskat och kommit
med värdefulla synpunkter på innehållet. Den samiska stavningen har
korrigerats efter granskning och kommentarer från Nils Olof Sortelius,
språkkonsulent vid Sametinget. Tack
allihopa!
Lars Elenius
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I mitten ligger den väldiga stenkyrkan och som ett solkors på en
vädertavla strålar vägarna ut åt olika väderstreck mot de stora byarna.
De har svenska namn, men här möttes redan under sen järnålder
samiska, finska och svenska folkgrupper. Älvar, sjöar och berg
namngavs av de etniska grupper som bodde i landskapet, men namnen
kunde ändras när nya grupper bosatte sig där.

Kapitel 1

Möten mellan olika folk

Den nutida stenkyrkan i Gammelstad byggdes på
1400-talet, men måste ha haft en föregångare i form
av ett kapell eller en träkyrka, oklart var den låg. Med
utgångspunkt i kristendomen integrerades det mångkulturella nordliga området i det svenska kungariket.
9
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språk och annan kultur osynliggjorts
lingar, sverigefinnar, zigenare, romer,
De försvunna minoriteterna
i kyrkstaden. De bodde i Luleå sockjudar, jutar, danskar, norrmän, mosi världsarvet
en men är genom sin osynlighet inte
koviter, ryssar. Beteckningar för saSå fort man kommer in i kyrkstaden
en del av världsarvet. De har kallats
miskspråkiga och finskspråkiga grupi Gammelstad känner man den kolmed olika namn vid olika tidpunkter:
per har i de nordiska länderna varit
lektiva kraften i de små kyrkstugorlappar, finnar, kväner, samer, tornedaförvirrande. Samiskspråkiga grupper
na. Husen är påfallande låga och samkallades under tidig vikingamanhäftade med varandra i
tid av skandinaverna för ”finlånga längor. De ger intryck
nar”, en beteckning som avsåg
av ett andligt nav som håller
att de var samlare och jägare
samman människorna i geoch inte bofasta jordbrukare.
menskap.
Ännu på 1000-talet beskrev
Stadsplanen är typiskt
den katolska prästen Adam av
medeltida. De omgivande byBremen hur Hälsingland var
arna har svenska namn som
det nordligaste kristna områRutvik, Björsbyn, Gäddvik,
det där också skridfinnar bodBälinge och Avan. Enligt den
de. Beteckningen ”finne” har
först kända bestämmelsen om
behållits fram till modern tid i
boende i kyrkstugorna från
Norge för att beteckna samer.
1695 var det bara de fast boNär ett gemensamt svenskt
ende med ett hemman i Lurike etablerades i Sverige och
leå socken som hade rätt att
Finland på 1100-talet gjordes
uppföra en kyrkstuga i närhei svenskt språkbruk en disten av kyrkan. Eftersom böntinktion mellan ”lappar” (saderna i byarna runt kyrkan
miskspråkiga) och ”finnar”
var huvudsakligen svensk(finskspråkiga). Det område
språkiga, så kom kyrkstaden i
där de finskspråkiga finnargamla Luleå att uppfattas som
na var verksamma kallades
”svensk”. Det fanns exempelnu Finland och de områden
vis samer bland de drängar
där samerna var verksamma
och pigor som var anställda
för lappmarkerna. Även norrpå bondgårdarna. Men de var
männen tog delvis över beinte jordägare och hade därteckningen ”lappar” för att
för inte heller rätt att äga en
I byarna runt Gammelstad var det enbart de som ägde mark som
beteckna svenska fjällsamkyrkstuga i Gammelstad.
hade rätt att bygga kyrkstuga vid kyrkan. Kyrkstugorna kom att
er. I dag har de äldre beteckGenom ägandeförhållanrepresentera ett homogent svenskt kulturarv. Men kyrkstaden och
ningarna ”finne” (Norge) och
dena har grupper med annat
Luleå socken har alltid varit mångkulturell.
10
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”lapp” (Sverige) ersatts med den övergripande beteckningen ”same”, som är
samerna egen beteckning på sig själva.
Beteckningen ”lapp” upplevs i dag
av de flesta samer som nedsättande.
Här används beteckningen ”lapp” i
olika historiska sammanhang, exempelvis för att beskriva särskilda geografiska områden, ortnamn, egennamn, administrativa begrepp eller
substantiv med ändelsen ”lapp”, me
dan ”same” används i sitt nutida berättande sammanhang. Även beteckningen ”finne” upplevs av en del
finskspråkiga som nedsättande. I det
långa historiska perspektivet används
här beteckningen ”finne” för att beskriva finskspråkiga grupper som i
bred kulturell bemärkelse burit med
sig olika slags finskspråkig kultur.
Det gemensamma för finnar och
samer är att de i den svenska staten
varit kulturellt underordnade minoriteter till den dominerande svenskspråkiga gruppen. Norrmännen
kallade fram till medeltiden de finskspråkiga vid Bottenvikskusten för
”kväner” medan svenskarna kal�lade dem ”finnar”. Det var svenskarnas namn på finskspråkiga vare sig
de bodde i södra Finland, Värmland,
Stockholmsområdet eller i Tornedalen
i Norrbotten. Vid inlemmandet i det
svenska riket försvann därför ”kvän”
som etniska beteckning i Bottenviken men folkgruppen fanns kvar. De

samisk-och finskspråkiga grupperna genom sin långvariga bosättning
i området. Deras kulturer har påverkats av anpassningen till det nordliga klimatet, den långvariga närheten
till varandra och att de fanns vid Bottenviken när de första svenskspråkiga grupperna bosatte sig där. Det är
framförallt deras historia vi koncentrerar oss på när minoriteternas historia i världsarvet här berättas.

Samer var ända in på slutet av 1800-talet ett
självklart inslag i byarna runt Gammelstad.
De jobbade på gårdarna och en del hade
enkla bostäder i utkanten av byarna.

bofasta i Tornedalen kallar sig numera för tornedalingar. De är en nationell minoritet i Sverige. Beteckningen
”kvän” överlevde däremot som etnisk
kategori i Nordnorge dit tornedalingar och nordfinnar flyttade på 1700och 1800-talet för att undgå svält och
för att hitta alternativa försörjningar.
De finskspråkiga kallades där som tidigare av norrmännen för kväner. De
är i dag en nationell minoritet i Norge.
De som bodde i byarna runt Gammelstad och i Lule älvdal talade olika
språk. De hade specifika kläder och
vanor. Deras historia skilde sig från
varandra. Bland dem utmärker sig de
11

Luleå socken i historien
Det är inte meningsfullt att begränsa sig till enbart området runt kyrkan
när man ska rekonstruera de minoriteter som varit en del av världsarvet.
Kyrkstugorna som ligger i täta kvarter runt kyrkan är delade i mer än 550
kammare med en eller flera ägare. En
kammare är en andel i ett hus och kan
bestå av ett eller flera rum. De olika
kamrarna utgör ett mikrokosmos för
ägarna som traditionellt bott i byarna
runt Gammelstad. I förlängningen representerar de hela socknen. Numera
ägs kyrkstugor också av personer som
inte är bofasta i kommunen.
Första gången Luleå socken nämns
är 1339 som kapell under Piteå. Bara
drygt trettio år senare beskrivs socknen som egen församling till vilken
hörde Torne, Kalix och Luleå älvdalar
med lappmarker. Då fanns en samisktalande befolkning bosatt i hela området. I Torneå och delar av Kalix älvdal
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Luleå storsocken sträckte sig fram till 1693 från kusten upp till norska gränsen. Efter 1831
återstod Nederluleå socken vid kusten, som tillsammans med nedre delen av Råneå kommun
och Luleå stad år 1969 bildade nuvarande Luleå kommun.

dominerade en finsktalande befolkning, som vi också ser tydliga spår av
i Luleå älvdal. De svenskspråkiga var i
minoritet.
Torneå avskildes från Luleå senast
1413 och Kalix senast på 1480-talet.
Råneå blev efter 1654 ett eget pastorat.
Församlingen i Luleå begränsades då
till den egentliga älvdalen samt Jokkmokk och Gällivare lappmarker. Detta väldiga område motsvarade ytan av
landskapen Uppland, Sörmland och
Västergötland. Den svensktalande be-

folkningen var framför allt koncentrerad till kustområdet och i byar längs
älven. Strödda inslag av en finskspråkig befolkning fanns i kustområdet
och spred sig i den övre delen av älvdalen som nybyggare. Samtidigt rörde
sig samer säsongsvis i hela området.
Församlingarna i Gällivare och
Jokkmokk avskildes definitivt 1693
och Överluleå socken 1831. Av den sista delningen blev så småningom Boden och Luleå kommuner som de ser
ut i dag.1 Den stora socken som kyrk12

staden i Gammelstad representerar
har aldrig varit någon statisk enhet.
Kommungränser har förändrats och
människor har rört på sig och haft utbyten med varandra. Med den historiska förändringen av socknen har
också närvaron av etniska grupper
förändrats radikalt. Det är den förändringen som kommer att skildras här. Den monumentala medeltida
stenkyrkan i det gamla Luleå representerar en mångfald av språk och
kulturer som under mycket lång tid
format det kulturella rummet i församlingen.
Luleälven får sitt namn
Älvarna kan ses som de mest fundamentala delarna av den norrländska
naturen ur närings- och transportsynpunkt. Man kan därför förvänta sig att
älvarnas namn har en lång uthållighet
över tid. Man byter inte namnet på
en älv i brådrasket. Därför har älvarnas namn ett särskilt värde när man
söker bestämma hur folkgrupper har
börjat använda dem och befolka området. De flesta språkforskare menar
att de stora älvarna norr om Ångermanland har huvudsakligen samiska
ursprungsnamn, medan andra hävdar
att Pite och Torne älv kan ha finskt
ursprung. Från Ångermanland söderut har älvnamnen skandinaviskt ursprung.
De äldsta skrivningarna för Luleå
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är varianter som lula eller lulu, vilket
troligen kommer från det samiska lulle som betecknar väderstrecket ”öster”.
I samiskan följer väderstrecken den
riktning som älvarna har, så i Lule
lappmark har öster snarare haft riktningen mot
sydost. I nordsamiskan har

förkortades så småningom till Luleju.
Den språkvetenskapliga rekonstruktionen av det äldsta samiska älvnamnet för Luleälven är
Lulejujukke,
utgående
från lulle (öster)
och jukke

Skogsrenskötseln räknas som den äldsta formen av renskötsel. Den kombinerades med jakt
och fiske. Användningen av tamrenar, vildrensjakt och jordbruk levde till en början parallellt i
kustområdet. I de första mötena mellan samer och norrländska bönder lånade kulturerna från
varandra.

väderstrecket vridit sig ännu mer så
att lulli snarare betyder ”söder”. Den
östliga beteckningen användes för Luleälven nedanför sammanflödet mellan Stora och Lilla Luleälven vid Vuollerim. Nedanför sammanflödet har
sedan gammalt bott skogssamer.
En teori för uppkomsten av namnet
Lulle är därför att det var fjällsamernas beteckning på skogssamerna som
”de som bor i öster” eller ”östborna”.
De kallades av fjällsamerna lullilahá
eller lulliha. Älvnamnet skulle alltså vara en intern samisk bestämning
som betydde ”skogssameälven”. Det

Renost på tork. Samerna lärde sig troligen
mjölkning av renar från mötet med finska och
skandinaviska bönder som mjölkade kor.
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(äldre beteckning för jokko= älv). På
samiska har språkutvecklingen gjort
att den numera heter Julevädno. Luleå
heter Julevu.2
Vi måste naturligtvis fråga oss vad
som för kanske 8000 år sedan menades med skogssamer. Då nådde
en djup havsvik ända upp till Vuollerim. Om vi utgår från att det
var samer som efter istiden
först började använda området
och gav det samiska namnet till älven, så var de
förmodligen lika mycket
kustsamer som skogssamer. Det går
inte att uttala sig om etnicitet så långt
tillbaka i tiden. Det är i alla fall helt
klart att det bodde kustnära samer
vid Bottenviken under järnåldern när
finsk- och svenskspråkiga fiskare och
handelsmän började besöka området,
likaså när bönder började bosätta sig
vid älvmynningarna under tidig medeltid.
De finskspråkiga och svenskspråkiga inflyttarna i Lule älvdal tog inte
fasta på det samiska älvnamnet Julevädno som på finska skulle ha blivit
Julevjoki och på svenska kanske Julevälven. Det blev istället den äldre formen Lulejujukke som överfördes till
de två språken. På finska heter den
Luulanjoki och på svenska Lule älv.
Att den äldre språkformen tagits upp i
finska och svenska talar för ett relativt
tidigt möte mellan de tre språkgrup-

möten mellan olika folk

En romantisk konstnär har beskrivit mötet mellan svear och
vildmarksjägare på det här sättet. Lägg märke till vikinga
skeppet i bakgrunden och hjälmarna som huvudbonad.
Vildmarkens människor är tecknade som barfota.

perna innan samiskan ändrat namnet
på älven till Julevädno.
De samer som bodde vid mynningen av Lule älv i början av 600-talet
kallade inte havet för Bottenviken. Det
är svearnas tidiga namn på den havsvik som tar slut högst upp i norr. På
motsvarande sätt kallas viken på finska för Perämeri, vilket betyder det
bortanför liggande havet, eller Pohjanperä som betyder den bortanför liggande bottnen.3 Samiskan saknar det
sydliga perspektivet på Bottenviken
som en havsvik med en botten. Havet ses istället som näraliggande. Där
finns inte den explorativa betydelsen
av en havsvik som tar slut.

Den vikingatida gravhögen i Sangis låg på 600-talet på en sandudde alldeles vid
havet. I dag är den omvuxen av skog. Vid den tiden bodde grupper ur en samisktalande befolkning längs kusten i ett område som troligen sträckte sig från Finska
viken runt Bottenviken och ner till trakterna av Hälsingland.

Första tecknet på
skandinavisk kultur
Om vi förflyttar oss till främre delen
av 500-talet kan vi skönja mötet mellan grupper med olika kulturer och
språk vid kusten i norra Bottenviken. Då fanns ännu inga nationer som
hette Sverige, Norge, Danmark eller
Ryssland. Olika folkgrupper med lojaliteter till klaner och ätter konkurrerade om territorium och ekonomisk
makt. I nuvarande Sverige kan man
urskilja Götaland och Svealand som
de dominerande folklanden. Norr om
Uppland låg Nordlanden. Finland existerade ännu inte som begrepp, utan
kallades av svearna för Österland. Det
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fanns ännu ingen utvecklad stat som
kontrollerade territoriet.
Vid Sangis älv, som ligger mellan Lule och Torne älvdalar, finns en
forntida gravhög som är det tidigaste handfasta tecknet på skandinavisk
närhet i det nordliga Bottenviksområdet. Den uppfördes förmodligen på
600-talet eller något senare över en
död skandinavisk krigare som begravdes tillsammans med sin sköld och
sin svärdliknande kniv. Då låg gravhögen på en sandudde där utloppet av
Sangis älv mötte havet. Vi vet inte om
krigaren i graven var en tillfällig besökare eller om han tillhörde en tidig
bosättning. Antagligen var han en be-
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Olaus Magnus’, klassiska bild av laxfiskare vid Torne älv från
1500-talet illustrerar den gamla fiskekulturen i Tornedalen. De
finskspråkiga vid Bottenvikskusten kallades av norrmännen fram till
medeltiden för kväner, men av svenskarna för finnar.

väpnad handelsman. Den rituellt placerade gravhögen vid havet med skölden och kniven vittnar om att han var
ledare för ett militärt följe av det slag
som hundra år senare kom att kallas
vikingar i Europa.
Med tanke på de omfattande
vikingatåg i öster, som svearna strax
skulle komma att utveckla, så kan
man utgå från att det här var en tidig
sådan färd längs Bottenvikens kust.
Om graven varit ett tecken på en bofast skandinavisk befolkning så borde fler vardagsnära föremål ha funnits
med i gravhögen, och även fler näraliggande gravhögar funnits nära boplatsen. Här är platsen för graven en
steril sandudde med enbart krigarattribut i graven.4 Man kan se gravhögen
från 600-talet som uttryck för ett ti-

digt möte mellan
svear, samer och
finnar vid de nordliga älvarna, men
också som tecken
på konfrontationer
med den befolkning som då bodde
här eller mellan olika pälsjägare som
konkurrerade om
varorna.

Samiska och
finska ortnamn
i Luleå storsocken
Med tanke på det samiska ursprunget till namnet för Luleälven kan man
fråga sig i vilken utsträckning samiska
naturnamn finns kvar i älvdalen. En
jagande och fiskande befolkning måste ha haft behov av att namnge sjöar
och vattendrag. Genom Lantmäteriets
databas för ortnamn kan man spåra
hur samiska, finska och svenska naturnamn används i dag på den topografiska kartan. Då ser man på vilket
sätt språkgrupperna gett namn på sitt
modersmål till landskapet. De kommuner som valts är Luleå, Boden,
Jokkmokk och Gällivare, som motsvarar området för den gamla Luleå
storsocken fram till 1693 då fjällkommunerna avskildes.
De samiska ändelserna –jávrre eller
–jaure motsvarar de svenska –sjö eller
15

–träsk. Motsvarande på finska är ‒järvi. När man i databasen söker på sjönamn som slutar på de här ändelserna
hittar man i Luleå kommun inga sjöar
som slutar på de samiska eller finska
ändelserna. I Bodens kommun som
ligger uppströms Luleå kommunblir
det träff på tio samiska ändelser för
sjö eller träsk, exempelvis Dábmok
jávrre som är det samiska namnet för
Rödingsträsk eller Vuollejávrre med
det svenska namnet Vitbergsträsket.
Det finns bara en sjö med finskspråkigt ursprung. Det är Vittjärvsträsket
alldeles ovanför Boden som fått namn
både efter det finska –järvi och efter
det svenska –träsk.

Ett ljuster för laxfiske från båt.
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finns 17 berg med slutändelse på várre eller –vare . De ligger samtliga i den
över halvan av kommunen. Där finns
inga namn på det finska –vaara.
När man passerar lappmarksgränsen sker ett radikalt skifte i språkmönster. Nu framträder samiska och
finska som dominerande språk. I
Jokkmokks kommun finns 659 sjönamn på –jávrre eller
–jaure jämnt spridda
upp till norska gränsen, men bara fyra sjöar som slutar med finska
–järvi. I Gällivare finns
233 sjönamn på –jávrre
eller –jaure och hela
875 namn på det finska
–järvi. På motsvarande sätt finns i Jokkmokk
271 berg som slutar på
–várre eller –vare och
fyra som slutar –vaara. I
Gällivare slutar 181 berg
på –várre eller –vare och
390 på –vaara.5
Den slutsats man kan
dra är att det med utgångspunkt i det geografiska området för den tiKåtan är den traditionella bostaden för samerna. Men den
digare Luleå storsocken
användes också av de fiskande finnarna som säsongsbostäder fanns två tydliga språkvid sjöar och vattendrag. Det finska ordet för kåta är kota ,
mönster. Det har utveckatt jämföra med koti som betyder ”hem”. Även för finnarna
lats från 1600-talet tills
utgjorde alltså kåtan från början hemmet. Det är kanske det
i dag genom inflyttning
mest talande exemplet på den kulturella närheten mellan de
av svensk- och finsktvå grupperna.

De samiska slutändelserna –várre eller –vare och den finska –vaara
motsvarar den svenska slutändelsen
–berg, exempelvis i namn som Jalggisvárre i nuvarande Bodens kommun, som på svenska har namnet
Slättberget. I Luleå kommun finns
inga berg med sådan samisk eller
finsk slutändelse. I Bodens kommun
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språkiga i området. Nedanför lappmarksgränsen dominerar svenskan
nästan fullständigt naturnamnen med
ett visst inslag av samiska i övre delen
av Bodens kommun. Ovanför lappmarksgränsen dominerar samiskan i
Jokkmokk och finskan i Gällivare.
En förklaring till de skilda språkmönstren får man när man undersöker hur handeln i lappmarkerna utvecklades. De finskspråkiga kvänerna
hade redan under vikingatiden utvecklat handel och nära relationer till
samerna. Utifrån deras bosättningsområde längs Torne- och Kalix älvdalar utvecklades Torne lappmark.
Genom bifloder till Kalix älv kom delar av nuvarande Gällivare kommun
att inkluderas i deras intresseområde.
Väster om Kalix älv kom de svensk-

På Franz von Schéeles karta över Lule älvdal
från 1828 går en tydlig gräns mellan samiska
och svenska ortnamnen längs lappmarksgränsen.
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språkiga att dominera bosättningen.
Vid den från järnåldern dokumenterade kustnära skandinaviska gravhögen i Sangis kom också språkgränsen
mellan finska och svenska att ligga.6
Lule lappmark kom därför att omfatta Råne- och Lule älvdalar. Den senare kolonisationen av nybyggare i
inlandet följde språkgruppernas traditionella handelsområden. Det är
anledningen till att naturnamnen i
nuvarande Gällivare kommun är så
influerade av finska språket, men inte
alls i Jokkmokks kommun.

känsla av amerikansk dokusåpa. Där
finns inga spår av att en samisk bosättning funnits i närheten.
På andra ställen har lagerbyggnader
för slakt byggts eller grushögar lagts
upp på platsen för en gammal bosättning. Spåren efter samerna har sopats
igen. Men i den materiella förgänglighetens stora glömska lever ändå minnen kvar i byarna genom ortnamnen.
De har gett namn som Lapphägnet,
Kåtaholmen eller Rengärdberget till
platser som en gång var boplatsen för
en samisk familj eller en enskild same.

Det kollektiva minnet efter samerna
I utkanten av många byar runt Gammelstad finns folkliga minnen efter
samiska bosättningar. De synliga spåren efter dem är oftast utplånade av
utvidgade åkrar eller växande skog.
Naturen tar tillbaka och bäddar omsorgsfullt in en gammal husgrund eller fördjupningen efter en kåta i tät
björnmossa. Efter trehundra år eller
mer har den gått in i skogens anonyma kollektiv igen. Inte heller de vidsträckta åkrarna står orörda. Längs
kanterna styckas tomter av och längor av moderna villor i helvit träpanel
växer fram med trendiga oregelbundna fönster och designade ytterdörrar.
I den mörka landsbygdsvintern framhäver fasadbelysningarna det urbana
i egnahemsdrömmen. De oskuldsfullt
vita husen förmedlar en kvardröjande

Den samiska boplatsen i Alvik bestod tidigare av en avlång röjd yta med frodig vegetation. Under
1940-talet drog några hushåll i byn rör från kallkällan för att få rinnande vatten. Då användes
ytan som enkel fotbollsplan. Nu disponerar jaktlaget området till bland annat ett älgslakteri. I det
frodiga buskaget till vänster i bild ligger kallkällan.
17

Lappgärdan i Alvik ligger en bit upp i skogen
alldeles i utkanten av byn. Kallkällan i anslutning till den tidigare samiska bosättningen
är nu inklädd med ett cementrör. Enligt uppteckning i byn ska en samisk man som hette
Siggan ha bott i en stuga på platsen.7
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På en plats som heter Lapphägnet betyder hägn ett inhägnat och skyddat
område. På motsvarande sätt har gärda i namnet Lappgärda en ursprunglig betydelse av gård eller inhägnad.8
Båda orden indikerar att den eller de
som bodde där har haft ett inhägnat
område för getter eller får i skogen.
De kan också ha haft enklare odlingar där.
Minnena har haft en förvånansvärd
motståndskraft, som om de med sina
kvardröjande namn om ”lappar”, renar och kåtor velat utmana modernitetens blinda fixering vid framtiden.
Så länge den muntliga berättartraditionen varit stark så har det kulturella minnet överförts från generation
till generation. Föräldrarna har berättat för sina barn och lärt dem att läsa
landskapet runt hemgården och byn.
Med namnet på Lapptallen eller Kåtatjärnen har en berättelse följt med,
som överfört ett folkligt minne av
när ”lappar” var en del av den dagliga
samvaron. I dag ser man hur den typen av överföringar snabbt bleknar.
Fortfarande är den samiska närvaron påtaglig genom ortnamn i nuvarande Luleå och Boden kommun.
Det gäller det drygt sextiotalet namn
med ändelsen ren som finns, exempelvis Rengärdberget, Renholmen, Rengårdshalsmyran eller Lill-Renholmsgrundet. De berättar om traditionella
områden för renskötsel och associe-

rar till de grupper som
arbetat med renar på
just den platsen.
Ännu mer påtaglig
är den samiska närvaron i namn med
ändelsen –kåta eller
–lapp. Kåtanamnen
ligger sällan alldeles i närheten av byar.
De finns ofta på platser som tjänat som
boende för fiske som
Kåtaudden, LappkåPå en karta från 1671 finns Lappön angiven norr om den då betaviken och Lill-Kåta- byggda Hindersön. Det betyder att samer regelbundet använt ön,
träsket eller Kåtahetroligen till fiske, men kanske också i renskötsel.
den som ligger mellan
havet. Traditionellt talar man i Sverige
tidigare sjöar som nu är enbart myrom fjällsamer och skogssamer utifrån
marker. Här talar vi om samiska boderas sätt att bedriva renskötsel, men
sättningar av mer eller mindre perför kåtanamnen eller lappnamnen vid
manent art. Uppenbara fiskeställen
kusten och på öar i skärgården, som
ser man i Stora- och Lilla Kåtaholmen
Lappön norr om Hindersön, kunsom ligger vid havet i Rörbäck. Av det
de man lika gärna tala om kustsamer.
faktum att de var holmar när de fick
De levde säsongsvis eller temporärt i
sina namn kan man dra slutsatsen
kustområdet.
att de blev namngivna efter lappkåI den västra ändan av kommunen
tor som fanns där för åtminstone 300
ligger Inre och Yttre Bjursträsket med
år sedan. Då kan de nuvarande flacka
byn Bjursträsk på det smala ed som
höjderna nära havet ha varit låga
skär av sjöarna med en smal landremvattenomflutna holmar.
sa. I den södra ändan av Yttre BjurMan får förmoda att holmarna varit
sträsk ligger Lappkåtaviken med den
säsongsbosättning för enskilda fiskanbredvidliggande myren Lappkåtamyde samer. Det gäller även Kåtaholmen
ran. Det här är en typiskt sjöbunden
med vidhängande Kåtaholmsgrundet
samisk bosättning. Det svenska ordet
i det gamla utloppet från Bensbyn. LiBjur som ingår i sjönamnet betyder
kaså Kåtaudden på Långön längre ut i
18
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bäver. Sjön har säkert en gång nyttjats för jakt på det då dyrbara bäverskinnet. Andra kåtanamn ligger i inlandet mellan Niemisel och Morjärv.
De ligger i typiska skogssamiska lägen
där en kombination av renskötsel, jakt
och fiske var typisk.
De hundratalet lappnamnen i Luleå
och Boden kommuner är spridda ganska jämt över kustområdet och inlandet, ibland i mer koncentrerad form
i anslutning till sjöar med namn som
Lappträsket och Lappavan eller specifika delar av sjöar som Lappviken.
Där kan man ana sig till ett mer stadigvarande boende med en eller flera
familjer som samarbetade.
Som framgått finns många svenska

På kartan från 1671 finns också den lilla ön
Renskär utsatt norr om Mannön.

namn som beskriver samiska aktiviteter och samiska boplatser i närheten
av byarna i Lule älvdal i form av ortnamn med lapp, kåta, ren eller liknande. Däremot finns i princip inga ortnamn som synbarligen kommer från
det samiska språket.9 Det tyder på att
den samiska bosättningen var gles.
Samerna förde också ett rörligt och
säsongsbetonat liv vilket gjorde att
platser som inte beboddes permanent
kan ha övertagits av jordbrukare, som
gav dem svenska namn. Längs Luleälven finns fina laxfisken som måste
ha haft sina samiska fiskare långt innan svensk- och finskspråkiga nybyggare slog upp sina första säsongsbosättningar för att sedan bli permanent
boende.
Luleås byar med finska namn
Precis som för samiskan, så har inte
heller det finska språket påverkat ortnamnen i kust- och inlandsområdet särskilt mycket. Från den gamla
storsocknens tid, då Råneå älvdal ingick i Luleå socken, finns tre bynamn
som är av finskt ursprung. Det är
Kallax i Nederluleå församling, Vittjärv i Överluleå församling och Niemisel i Råneå församling. Samtliga tre
är naturnamn och vi får tänka oss att
de tillkommit i samband med att platserna användes för fiske och jakt.
Området kring byn Niemisel som
ligger vid Råneälven omkring två mil
19

från kusten är en typisk plats där samer, finnar och svenskar har mötts i
deras strävan att tillgodogöra sig älvens och skogens gåvor. Första gången namnet förekommer är i en skattelängd från 1543 då det stavas Nijmesiil.
Sedan finns olika varianter innan
det slutligen stannar vid Niemisel på
1860-talet.
Att den omgivande naturen använts
i en kombination av jakt, fiske och
jordbruk förstår man av önamn som
Ljusterholmen, Notholmen, Fårholmarna eller Svedjeholmen. Vildrensjakt och renskötsel finns närvarande i
naturnamn som Norr-Rensundet och
Sör-Rensundet, Första Rengårdstjärnen och Andra Rengårdstjärnen.
Det finska ordet niemi betyder
udde, och det är otvivelaktigt den karaktäristiska udden i älvens lugnvatten som gett namn till den finskspråkiga bosättningen vid Niemisel.
De har också använt udden för att ge
namn till Niemiforsen och Niemiholmen i närheten. Platsen måste tidigt
ha varit en säsongsbosättning för jakt,
fiske och handel med samerna.
Kontakten med det finskspråkiga
området i Tornedalen framgår av att
en handelsman med kungligt monopol på handel med samer, en s.k. birkarl, år 1596 bodde i byn. Han hette
Jöns Olsson och tillhörde birkarlarna i Torne lappmark, men var enligt
en officiell längd bosatt i Niemisell.
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vid utloppet av Luleälven.
Kombinationen av det finOckså här ser vi ett ensamt
ska niemi och det svenska
finskt ortnamn i en omsel betyder att den eller de
givning av svenska namn.
finnar som gett namn till
I en skattelängd 1553 staplatsen tidigt varit övervas det som i dag, men det
flyglade av svenska nybygkommer från en äldre finsk
gare som använt det svensstavning Kalalaksi som beka ordet sel för lugnvatten
tyder ”Fiskviken”.10 Det är
istället för det finska suanto
eller det samiska sávu. Att
förmodligen så att finskplatsen också varit en traspråkiga fiskare använt viditionell bosättningsplats
ken som en traditionell
för samer understryks av
fiskeplats. Den säsongsnamn som Lappkäringudmässiga bosättningen har
den på en udde i sjön Deså småningom blivit pergerselet nära byn.
manent liksom namnet på
Byn Vittjärv ligger fem
viken. Fisket har alltid varit
kilometer nordväst om Boen framträdande näring i
den och har fått sitt namn
Kallax också efter att jordfrån sjön Vittjärvsträsket,
bruket tog fart. Så sent som
som också gett namn till
i mitten av 1500-talet fanns
Vittjärvsberget. Även här
bara ett hemman i byn. Det
ser vi det karaktäristiska
ägdes av Morten Skinnare
mötet mellan svensk och
och han omtalades i slutet
finsk namnform. Det finav 1500-talet som handlanska järvi betyder sjö, vilket
de på Torneå marknad.11
också det svenska träsk beEtt annat vittnesmål om
Det var fiske i älvar och sjöar som var finnarnas huvudsakliga näring. De
tyder. Vi får tänka oss en
kunde färdas långa sträckor för att säsongsfiska i fjällsjöar, vilket också de kontakten med Torneå
tidig finskspråkig fiskare
står bonden Laurens Nilssvenskspråkiga bönderna gjorde. En tillfällig bosättning för fiske kallades
eller jordbrukare som gett
son från Antnäs för. Enligt
kalakenttä.
det finskspråkiga namnet.
Stockholms stads tänkeBynamnet stavades 1543 Wikerff
det tornedalsfinska vitta som betyder
böcker vittnade han den 4 septemmen fick så småningom formen Witz
”ris”. Det finska namnet skulle alltså
ber 1482 i en arvstvist om ett laxfiske i
Järff och slutligen det nuvarande nambetyda Rissjön eller Busksjön.
Torne älv. I slutet av 1700-talet anges i
net. Flertalet tidigare stavningar peSlutligen har vi bynamnet Kallax
husförhörslängden för det närbelägna
kar på att förleden Vitt- kommer från
vars namn kommer från havsviken
Måttsund att en av männen i ett hus20
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håll kunde läsa på finska.12 Exemplen
visar att det från äldsta tid fanns regelbundna kontakter med det finskspråkiga kulturområdet i de kustbyar som
vi vanligtvis betraktar som homogent
svenskspråkiga.
Motsvarande finsk kustnära bosättning som i Kallax ser vi i byn Hortlax
i Piteå, fem mil söderut längs kusten.
Det finska namnet betyder Hundviken. Även den havsnära byn Rosvik
i Piteå kommun har av språkforskare identifierats som ett ursprungligen
finskt namn. Det skulle komma från
Ruotsilahti som betyder Svenskviken.
Det är i så fall ett av få exempel på
när finnar pekat ut svenskar som etnisk grupp i ortnamnen. Regeln är att
det är svenskarna som gett –finn eller
–lappnamn till platser i landskapet.
Språkforskaren K.B. Wiklund hävdade att mötet mellan de finska, samiska och svenska språken i Bottenviksområdet borde ha skett före
800-talet och att finnarna redan då
måste ha varit i beröring med det
norska Ishavet och Torne älvdal, men
också med Luleå och Piteå eftersom
de finska namnformerna Luulaja för
Luleå, och Piitime för Piteå, bör ha
lånats från samiskan till finskan före
vikingatiden.13
De finskspråkiga namnen bör ha
tillkommit strax före eller parallellt
med den första svenska bosättningen. En mer omfattande tidig bosätt-

ning av samisk- och finskspråkiga
borde ha genererat fler ortnamn som
behöll något av deras ursprungliga
språkformer. Eventuella tidigare finska eller samiska ortnamn har av de
svenskspråkiga bosättarna ersatts med
svenska tillägg som i namnen för Niemisel och Vittjärvsträsk. Oftast har de
skapat helt nya svenska namn som anknyter till jordbruksnäringen.

Det bör poängteras att den namngivning som slutligen fått fäste och
behållits inte behöver vara den tidigaste namngivningen. Överallt i kustlandet måste vi också räkna med tidiga samiska naturnamn för sjöar, vikar,
berg. I Kalix- och Torne älvdalar gäller detta också för finska naturnamn.

Kamlungeforsen i Kalix älv har alltid varit svår att passera med båt. Ovanför forsen tilltar finska
ortnamn som Morjärv, Kälvjärv, Talljärv efter det finska järvi för sjö. I Lule älvdal är det finska
inflytandet på ortnamnen betydligt mindre.
21
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navan det äldre
namnet som
funnits innan
kyrkplatsen
blev upphöjd
till stad. Luleå
grundades 1621.
Det kan inte
vara förrän efter det året som
den kallats för
Stadsviken. Det
är därför som
kartritaren i slutet av 1700-talet
tyckt att Stads
viken var ett
mer passande
Namnet Finnavan, som på kartan stavas ”Finnåfwan”, är de svensknamn. I den äldspråkigas namn på de finnar som använde avan eller bodde vid den. På
re versionen av
kartan från 1671 antyds hur Sunderbyviken och Gammelstadsviken en
kartan är vattgång var förenade.
net angivet som
”Finnåfwan” och det är tydligt att det
Gammelstadsviken hette
avser hela viken som leder fram till
från början Finnavan
kyrkan.14
Ett påtagligt exempel på hur finskspråkiga fiskare kan ha rört sig längs
Att namnet finns på en av de äldsta
kusten är området kring Gammelkartorna över Luleå älvdal stärker att
stadsviken. Ett äldre namn för viken
det är ett tidigt namn, kanske det äldsär nämligen Finnavan, ett namn som
ta svenska namnet för Gammelstadsfinns på en karta från 1671. En ava är
viken. Det bör finnas en anledning till
en grund eller trång vik av en sjö elatt den kallas ava på den äldsta karler vattendrag, som snörts av från ett
tan och därefter vik på efterföljande
större vatten. På en kopia av kartan
kartor. Ser man till landhöjningspromer än hundra år senare har Finnacessen har ett sund en gång förbunvan strukits över och Stadsviken skridit Finnavan med Luleälven fram till
vits dit istället. Utan tvekan är Finmellan 1000‒1200-talet. Namnet bör
22

alltså ha tillkommit någon gång under
tidig medeltid när avan fortfarande
hade en smal förbindelse med älven.
Beteckningen vik måste tillhöra ett senare skede när vattnet räknades som
en vik i förhållande Björsbyfjärden.
Ordet ”finne” är visserligen ett äldre
namn för ”lapp” men i skandinaviska
källor från 1200-talet användes ”lapp”
för att beteckna en same. Det talar
för att Finnavan på kartan tillkommit
vid en tid då man med ”finne” avsåg
finsktalande. Vid ingången till medel

Utsnittet ovan är från S.G. Hermelins kartsamling på Krigsarkivet. Det syns att den är
en direkt kopia på kartan från 1671, troligen
gjord i senare delen av 1700-talet. Här har
Finnavan strukits över och ersatts med
Stadsviken. Det styrker att Finnavan är det
äldst kända namnet på Gammelstadsviken.
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la staden. Det är inte
förrän då som namnet
Gammelstadsviken kan
ha uppkommit.
Men landhöjningen fortsatte och Finnavan blev då avsnörd som
enskild sjö i den norra delen av Gammelstadsviken mot Rutvik. I
domshandling om tvist
om rån mellan bönderna
i Rutvik och kyrkobordet den 28 juni 1596 kom
Finnavan upp. Då fick
kyrkoherde Anders Petri
Börstentjärn hade på 1700-talet blivit ett alternativt namn till
Grubb vittnesmål från
Finnavan som sjö. Gränsen mellan Prästbordets och Rutviks
allmogen om rån mellan
ägor beskrevs av lantmätare Anders Bergström 1769: ”…
Rutvik och kyrkobordet.
och så linien fram till Femstena Röret strax vid Börstentiern
De hade av sina föräldeller Finnafwan kallas…”. Av kartan förstår man att Finnavan
rar hört att ”rätt rå vore
nu hade blivit en avsnörd sjö från fjärden. Sjön låg söder om
Råhällan på RutviksskoRutvik.
gen, Rödstenen norrest
vid Finnavan” och ”en över måttan
tiden kallade svenskarna de samiskstor tall öster om den lilla fiskebäckspråkiga för ”lappar” och de finsken utan på Skutön”. Den kallades ”Fin
språkiga för ”finnar”.
Afuabäcken”.15
Prästviken är ett annat namn som
senare har använts. Det anknyter till
Lantmäteriets handlingar från 1769,
kyrkans etablering och prästbordets
drygt 150 år senare, visar att Finnavan
ägor som omslöt den inre delen av vidå blivit en sjö. Den hade nu det alterken. Namnet Stadsviken var relevant
nativa namnet Börstentjärn (på nutida
mellan 1621 och 1649 då nuvarande
topografiska kartan Börstingstjärnen).
Gammelstad hette Luleå och kyrkstaI dag är Börstingstjärnen och Finnaden utgjorde den nybildade staden.
van helt separerade från varandra. Det
Vid flytten till den nuvarande platsen
som finns kvar av Finnavan är några
förvandlades gamla Luleå till Gamövervuxna ängar knappt en kilome23

Finnavan förvandlades senare till en utdikad
äng som hörde till Rutvik. I dag är den till stor
del övervuxen och ladorna förfallna.

ter norr om det sankta område som
är kvar av Börstingstjärnen. De ligger tvåhundra meter väster om E4:an.
Björkskogen håller på att ta över Finnavan som slåtterområde och ladorna
är i olika grader av förfall.
Finntorpet som låg vid kyrkstaden
Det är inte bara namnet på viken som
berättar om en finsk bakgrund till
den tidiga bosättningen runt Gammelstadsviken. Den förstärks av att på
prästbordet i Gammelstad nämndes
1553 torpet Finnesetther som då skattade för 3 spann sädesåker och sex
hölass. Det var alltså en mindre gård
som hade några kor, kanske häst och
mest troligt får och getter. Eftersom
förleden finne berättar att avan och
torpet fått namn efter personer som
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talade finska så ser vi här spåren efter
en sådan tidig odlare, kanske vid samma tid som det finska Kalalahti, Fisk
viken, etablerades av finskspråkiga
fiskare som gav byn Kallax sitt namn.
Det är intressant för tidsbestämningen att ortnamn som innehåller ändelsen –säter eller –setr, anses härstamma från vikingatiden, alltså i
tidsspannet 800‒1050 efter vår tideräknings början. De är mycket ovanliga i norra Sverige.16
Torpet Finnesetther på prästbordet
i Gammelstad existerar inte längre.
Förmodligen gick det upp i kyrkobordet eller den kungsgård som Gustav Vasa bildade på 1500-talet. Enligt
Ordbok över svenska medeltidsspråket
anger säter en vistelseort eller bostad,
särskilt sommarvistelseort eller fäbodsställe.17 En sökning i Lantmäteriets databas för ortnamn visar att det i
Norrbotten finns bara sex namn med
ändelsen –säter, jämfört med 31 i Dalarna.
I Kalix kommun finns myren Lappsäter för en myr på gränsen till Haparanda. I Piteå kommun finns Grevsäter
som traktnamn vid det finskspråkiga
Hortlax, Åsäter som bebyggelsenamn
nära Roknäs och Storsäter vid byn Altergård. I Älvsbyns kommun finns
terrängnamnet Fjällsäter och i Arjeplog finns bebyggelsenamnet Sjösätter som ligger i anslutning till en gammal fäbodvall.18 Exemplen visar att

Så här skulle Finnesetther ha kunnat se ut vid Finnavan om vi tänker oss det som ett fiskeställe
för säsongsbosatta finnar. Bilden är från ett fiskeläger vid Jerisjärvi i norra Finland med gamla
timrade hus. I den finska kulturen betecknar ordet kenttä en fäbodplats, men det behövde inte
höra ihop med kreatursskötsel. Det fanns också kalakenttä som betecknade en säsongsbosättning för fiske.

säter-namn kunde användas både för
finska och samiska bosättningar som
i Gammelstad och Kalix, eller för säsongsbosättningar som för fäboden i
Arjeplog, men också för permanenta
bosättningar.
Finnesetther är intressant eftersom det är etablerat vid den plats där
kyrkan byggdes och där prästbordet
fick sin mark när socknen etablerades på 1300-talet. Man kan tänka sig
att Finnesetther från början var en säsongsbosättning för fiske, på liknade sätt som i Kallax. Så småningom
har fisket kombinerats med jordbruk
24

och blivit en fast bosättning. Mellan
1558–1563 exproprierade Gustav Vasa
prästgårdens ägor i Gammelstad och
drev en avelsgård som kallades Lule
gård. Prästen fördrevs till ett pastorat i Uppland och en statlig fogde drev
jordbruket.19 När kyrkan återfick gården efter bara fem år kan det hända
att Finnesetther införlivades i kyrkans
ägor.
En svensk och finsk bosättning har
uppenbarligen skett parallellt vid utloppet av Luleälven. Finskspråkiga bosatte sig vid den ava som bildats och den fick namnet Finnavan av
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svenskarna eftersom det bodde finnar
där. Vad finnarna själva kallade avan
vet vi inte. Inget finskt namn har överlevt. Att den på 1670-talet kallades för
Finnavan på den officiella kartan måste betyda att namnet då fortfarande
var del i en livaktig tradition från en
tid då finsk kultur starkt associerades
med platsen. Ett annat bevis för den
långa finska traditionen är att namnet
finns med i gränshandlingar som reglerar ägorna mellan prästbordet vid
kyrkan och rutviksbönderna.
Här och där dyker alltså uppgifter
upp som skvallrar om att den till synes neutralt svenske personen hade
finsk etnicitet. Man förstår då att det
bör ha funnits en hel del sådana personer med ”gömd etnicitet”. Det gäller exempelvis soldaten Pehr Hansson
Dragon i Måttsund. I 1798 års skriftebok står att han ”läser finska både i
bok och eljes.” Han kallades allmänt
”Gammel-Dragon” och hade deltagit
i fält med Karl XII. Pehr var känd för
att ha särskilda kropps- och sinneskrafter för att bota sjukdomar, vad vi i
dag skulle kalla en ”healer”. Han dog i
en ålder av 110 år.20
Birkarlarna hade en social ställning som både
förmögna bönder och borgare. De kunde vara
både finsk- och svenskspråkiga. På bilden
en ”Finsk invånare från Torneå socken” som
avbildades alldeles i början av 1800-talet. Lägg
märke till näbbskorna på fötterna. De användes
allmänt av samer, finnar och svenskar.
25
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Tänkbar tidig finsk bosättning
på Porsön
Influenserna från finskspråkiga i
Gammelstads närhet har tidigare inte
betonats i de kulturhistoriska beskrivningarna av området. Finnarna har
placerats i Tornedalen med mentala
geografiska staket runtom. I verkligheten har bosättningen vid Luleälvens
utlopp skett parallellt av svensk- och
finskspråkiga. Osökt dyker då frågan
om namnet Pyrte upp.
I slutet av juli 1374 besökte ärkebiskopen i Uppsala Bottenviksområdet
för att bedöma var gränsen mellan
Åbo och Uppsala stift skulle dras. Ett
brev om gränsläggningen undertecknades av honom: ”Fastställt av Högvördige Fadern i Kristus Herr Biurger,
med Guds nåde Ärkebiskop i Upsala,
på första dagen i augusti månad i kyrkosocknen Lulo i Norrabuttn vid en
stad, som heter Pyrte av Upsala stift”.
Forskarna har diskuterat var Pyrte låg.
En del har föreslagit Piteå, och att Luleå skulle ha varit kapell i Piteå socken, men starkare argument har pekat
ut Porsön precis vid infarten till Gammelstadsviken.
Långt fram i tiden fanns välbärgade
birkarlar i byarna i Björsbyn och Rutvik, som använde Sellingsundet som
infartsled till sina byar. Det sund som
gick mellan Porsön och Björsbyn kal
lades tidigare för Köpmanssundet. På
strandbädden fanns en klippa som

kallades Köpmanhällan. Fram till sent
1950-tal eller tidigt 1960-tal ska en
järnring ha varit fästad vid hällan för
att kunna ankra fartyg. Nära intill låg
Skutön. En slåttermyr norr om Porsön
kallades i mitten av 1960-talet ännu
för Hamna.
I ortnamnsforskningen har en förklaring till namnet Porsön varit att det
växte mycket pors på ön. Ett annat,
hittills oprövat alternativ, är att namnet har med sjöfarten i den norra delen av ön att göra. Det latinska ordet
portus betyder hamn och skulle kunna vara underlag för namnet Portesön
som användes i början av 1700-talet.
I de här två alternativen är utgångspunkten att namnet kommer från det
svenska språket, men det finns också ett tredje alternativ kopplat till det
finska språket. På Porsön skall enligt
en muntlig tradition tidigare ha bott
en birkarl vid namn Paul. Det sägs att
han där uppförde ett hus som var så
högt att ”dess röste” kunde ses utifrån
havet.21
Beskrivningen av birkarlens hus på
Porsön öppnar för en ny tolkning. Vi
talar om en övergångsperiod innan
Luleå bildats som stad och innan den
nuvarande kyrkan byggts på Berget i
Gammelstad. Det är övergångsperio
den under 1200‒1300-talet då finskoch svenskspråkiga möttes vid utloppet av Lule älv för att fiska och bedriva
handel med samerna. Under 1300-ta26

let blev de tvungna att inordna sig under den svenska kungens överhöghet
för att få bedriva handel. De kallades
då ”birkarlar”, som var beteckningen
på bönder som hade särskilt privilegium att få handla med samerna.
Om vi utgår från att birkarlen var
finskspråkig istället för svenskspråkig
skulle det latinska Pyrte/Pirte kunna
komma från finskans Pirtti, som avser en timrad storstuga. I försvenskad
form säger man Pörte om en sådan
stuga eller om det stora allrummet i
stugan. Den muntliga förvandlingen
från Pirttti via det försvenskade Pörte till Portesön till Portön och Portzön
till nuvarande Porsön är fullt möjlig
som alternativ tolkning till namnet.
Det finskspråkiga namnet på ön skulle rimligen ha varit Pirttisaari, vilket
översatt till svenska blir Pörtesön.
Låt oss stanna vid den här något
djärva finskspråkiga hypotesen för
tolkningen av namnen Pyrte och låta
framtida forskning avgöra om namnet från början är svenskt, finskt eller kanske samiskt. Låsningen vid den
svenska kulturen har hittills blockerat andra tolkningsmöjligheter än de
svenskspråkiga. Namnet Finnavan för
Gammelstadsviken och Finnesether
som gård är belagda i källorna. Om ett
finskt pörte på Porsön läggs till som
hypotes, så ökar förståelsen för varför
det äldst belagda namnet för viken vid
kyrkplatsen är Finnavan.
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Älvar, sjöar och berg namngavs av den etniska grupp som bodde
i landskapet, men namnen kunde ändras när nya språkgrupper
bosatte sig i området. När den svenska staten etablerade sig i
Bottenviksområdet började ortnamnen fästas på kartor.

KAPITEL 2.

Bosättningar och giftermål
Jakt och fiske var grundläggande näringar för de som
bodde i nordligaste Bottenviksområdet under tidig medeltid,
så viktig att befolkningen fick betala skatt i skinn istället
för efter jordbrukets bärighet. Den samiska förrådsboden
byggdes på stolpar för att skydda från vilda djur. När den
byggdes på en enda stolpe kallades den för njalla och när
den stod på fyra stolpar för ájtte. Motsvarande namn på
finska var niili-aitta på en stolpe och aitta på fyra.
I Nordsverige kallades förrådet härbre eller stolpbod.
29
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Birkarlarna och lappmarksgränsen
Finskspråkiga och svenskspråkiga
handelsmän utvecklade tidigt en lukrativ handel med samerna. Den lönsamma handeln var inte okänd för de
styrande i den nyetablerade huvudstaden Stockholm. Senast på 1200-talet lade därför kungamakten i Sverige
under Magnus Ladulås beslag på rätt-

en att handla med samerna. De som
handlade med samerna hade fram till
dess bedrivit en självständig handel
och krävt in gåvor av samerna som
gengäld för handeln, en informell beskattning som var knuten till lokalt
inflytelserika släkten och familjer. Nu
delegerades den rätten till särskilda
s.k. birkarlar som fick kungligt pri-

Särskilda handelsbönder vid kusten, s.k. birkarlar, fick kungligt privilegium att handla med samerna och kräva in skatt. Det skedde på traditionella handelsplatser under särskilda tider på året.
30

vilegium att ta upp statlig skatt och
handla med samerna.
Birkarlarna var handelsbönder som
fick behålla vinsten från handeln mot
att de betalade en viss avgift till kungen. Deras handelsområden följde i
stort sett älvdalarna och de områden
ovanför jordbruksbygden som kallades lappmarker. Birkarlarna hade med
sig salt, mjöl, vadmal, kittlar och andra nödvändiga produkter men också
smycken, skedar och andra hantverk
i silver till samerna. Man hade också
med sig rena pengar. Riksdaler med
en vikt av två lod var en standard som
ibland var det enda som samerna accepterade. Samerna sålde skinn från
olika djur, framför allt renskinn, samt
vantar och skor i skinn, renkött, torkad fisk och olika hantverksprodukter.
Första gången birkarlarna nämns i
skriftliga källor 1328 är i en tvist med
hälsingebönder om rätten att fritt
färdas i skog och mark för att handla med samerna. Birkarlarnas handel
med samerna var utformad som andelar eller lotter i vissa samer. Det innebar att de hade monopol på att handla med särskilda samer och rätt att ta
upp skatt från dem. I en stadga utfärdad i Piteå 1424 sägs att om en annan
”lappfarare” räddar ”en lapps, hans
hustrus, barns eller hjons liv med ren,
nät, mat, yxa, kittel, gryta eller annat
redskap som behövs för uppehället”
så får han överta uppbörden och han-
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deln med samen i tre år. Därefter går
rätten tillbaka till den rätta lottägaren.
Handeln mellan birkarlar och samer var alltså strikt reglerad. Den angivna stadgan hade tydliga feodala
drag, men samtidigt är det tydligt att
samerna inte ägdes av bönderna i feodal bemärkelse. De välbärgade samerna handlade med norska och svenska handelsmän och sålde exempelvis
torrfisk från Norge till birkarlar från
Sverige, men de sålde också till mindre bemedlade samer som inte själva
gjorde handelsresor. De kan beskrivas som professionella handelsmän
på motsvarande sätt som birkarlarna,
men i egenskap av renägare istället för
kustnära kreatursägare.
Nils Andersson Kråka som var birkarl i Sunderbyn, beskrev i en berättelse från 1595 att birkarlarna till
trettondag jul reste upp till de fyra samiska byarna Sjokksjokk, Jokkmokk,
Tuorpon och Sirkas där sammanlagt
drygt tvåhundra samer bodde. Till
vårfrudagen den 25 mars, det vi i dag
kallar våffeldagen, kom samerna ner
till de övre byarna. Vartannat år kom
man till Harads, som då låg högst upp
av byarna, och vartannat år till Bredåker som låg längre ner. En annan
gammal handelsplats för birkarlar och
samer är Heden strax utanför Boden.
En annan viktig biinkomst för birkarlarna var det regelbundna fisket i älvar
och sjöar.

Vid Laxholmen i Edefors hade kronan fiske
anläggningar från åtminstone 1400-talet, på
kartan kallat ”Kongafiskiet”. Inkomsterna från
laxfisket bidrog till att finansiera bygget av
Gammelstads kyrka.

Det var av tradition sjutton birkarlar som hade rätt att handla i Lule
lappmark. I en lista från 1606 angavs
tre av dem vara från Antnäs, två vardera från Sunderbyn, Alvik, Måttsund och Rutvik samt en vardera från
Svartbyn, Vibbyn, Ersnäs, Björsbyn,
Persön och Bensbyn. Hans Larsson i
Antnäs var lappfogde vid den tiden.22
På kartan över Lule älvdal från 1671 är de
odlade byarna markerade som gröna öar i en
tecknad savann av vildmark. De blir mindre och
mindre ju högre upp man kommer och upphör
vid Storsand nedanför nuvarande Vuollerim. Där
gick dåtidens gräns för den odlade bygden.
31
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tiden en finskspråkig befolkning som av norrmännen kallades kväner men av svenskarna
för finnar. Den fortsatta bebyggelsen skedde uppströms Torne och Kalix älvar, som genom
Tärendöälven är förbundna
med varandra omkring 20‒25
mil från kusten. De två huvudälvarna har under historisk tid
alltid varit ett sammanbundet
vattensystem, vilket förklarar
den finskspråkiga dominansen
också i övre delen av Kalix älvdal. Svenskspråkiga bosatte sig
vid kustområdet och omkring
tio mil uppströms. Därefter tog
den finska kulturen över.23
Under den första tidiga kolonisationen och bosättningen
i kustområdet fick platser med
mer varaktig finsk bosättning
På Laxholmen vid Edefors i Luleälven finns Lapptallen, en stubbe med inskription från 1753. I
ortnamn utifrån det finska
närområdet finns rikligt med forntida lämningar efter fångstgropar och boplatser med kokgropar.
språket, som Kallax, Hortlax
gjordes ett långt uppehåll fram till seoch eventuellt Pyrtesön. Det skedde i
Det verkar som att birkarlarnas hannare delen av 1900-talet innan de reen tidig fas då kungamakten inte hade
del på 1500- och 1600-talet huvudsakgelbundet började användas igen.
kontroll över området. I den första faligen gjordes med inlandssamer. Inte
sen måste mötet med svenska bosäti några källor beskrivs handel med
Finsk kolonisation
tare ha stoppat den finska bosättningsamer från kustområdet vid den tiden.
uppför Luleälven
en söderut. Det beror sannolikt på att
Ändå finns många spår i naturen efter
Den finskspråkiga kolonisationen
det var små grupper av finskspråkiga
samer i kustområdet som visar att de
av landskapet i Norrbotten skedde i
som rörde sig längs kusten, men också
bott och varit verksamma där. Fram
två faser. Den första mer eller minför att de sysslade med jakt och fiske,
till slutet av 1800-talet använde olika
dre permanenta bosättningen skedde
inte jordbruk. En kustnära språkgräns
samebyar vintertid vid olika tillfällen
med utgångspunkt i Tornedalen. Där
mellan finska och svenska kom så
de stora lavrika sandhedarna runt utetablerades redan i slutet av vikingasmåningom att uppstå vid Sangis melloppet av Luleälven till renbete. Sedan
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Inrättandet av Lappmarksplakaten 1673 ökade påtagligt den finska bosättningen i övre delen av Lule älvdal. Det samiska nybygget Luovvaluokta i
Tuorpons sameby får illustrera hur även finska och svenska nybyggen kunde se ut i lappmarkerna.

älvdalar. Den kustnära
finskspråkiga bosättningen ändrades nu
till att bli mer inlandsbetonad vid sjöar och
älvar förutom i Torne
älvdal där även kustområdet var tydligt
De tidiga finska nybyggarna i Lule älvdal använde armborst som
jaktvapen fram till 1500-talet. Ovan en avbildad bågskytt från finska finskspråkigt i byarna.
Inlandsbosättningen
Lappland.
ökade ytterligare när
staten på 1600-talet uppmuntrade till
lan Kalix och Torne älvar. I den andra
bosättning av jordbrukare i lappmarfasen från början av 1300-talet hamkerna. En särskild lappmarksgräns innade norra Bottenviksområdet under
rättades 1673 för att skilja lappmarkerden svenska kungamaktens adminisna från det nedre landet. Det innebar
tration. Inflyttningen av svenskspråatt den som tog upp ett nybygge ovankiga ökade då kraftigt vid kusten och
för lappmarksgränsen fick 15 års bei de nedre delarna av Lule och Kalix
33

frielse från skatt.24 Det påskyndade en
inflyttning av svensk- och finskspråkiga nybyggare ovanför gränsen. Dessutom blev många samer jordbrukare för att försvara brukanderätten till
sina lappskatteland och för att få del

Nybyggarna var ålagda att ta upp nybyggen
och åkermark, men jakt och särskilt fiske var
en mycket viktig del av den finska kulturen.
Här pågår notfiske vid Laxholmen i Luleälven.
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av skattebefrielsen som följde med ett
nybygge. Det ändrade förutsättningarna för bosättningen i hela Lule älvdal.
Ett exempel på finska influenser i
Jokkmokk är att den första nybyggaren i Storsand var en finne vid namn
Henrik Henriksson, vilket senare bekräftades av hans sonson, länsmannen
Nils Nilsson i Randijaure 1741. Henrik
var från Hovlös i Råneå älvdal. Han
hade slagit sig ner vid Storsand för att
med båt skjutsa resande till
och från silverhyttan i
Kvikkjokk och erbjuda sovplatser
åt dem. I uppdraget ingick också att befordra
brev. För sina
åtaganden blev
han skattebefriad.
Eftersom bruksrörelsen
i Kvikkjokk startade 1661
bör bosättningen ha etablerats någon gång där omkring. På kartan över Lule socken från 1671 finns
”Stoor Sanden” inritat som det högst
upp belägna nybygget i Lule älvdal vid
den tiden. Det var alltså ett finskt nybygge.
Med stöd av Lappmarksplakatet begärde två andra finnar, Henrik Eriksson och Anders Eriksson, 1689 att
få slå sig ned vid ”Storluleåforsen”
vid Porsi ovanför lappmarksgränsen för att ”bruka sin näring av åker

och ängsmark”. De fick också rätt att
”få uppbruka något laxebruk i forsen” eftersom det ansågs att samerna
inte tidigare fiskat lax där. Vid tinget
i Jokkmokk protesterade samerna Pål
Andersson och Pål Pagesson i Sjokksjokks by mot det sökta nybygget eftersom det anlades på deras lappskatteland, men de förlorade.25
Vid den tiden ansågs det allmänt
att jordbruk och renskötsel inte konkurrerade med varandra och att nybyggen därför inte utgjorde något
intrång i de samiska näringarna. Det var ett önsketänkande.
Framtiden skulle utvisa att renar som åt av nybärgat hö och trampade
ner höhässjor skulle bli ständigt återkommande tvister mellan samer och nybyggare. Dessutom
konkurrerade bönderna med samerna om fisket i älvarna och sjöarna.
När bönderna avverkade eller brände skog så försvann reservbetesmarker för samerna. Skägglaven var reservmat för renarna under vintrar
med svåra betesförhållanden.
Den harmoni som tingsrätterna
målade upp i sina domar stämde helt enkelt inte med verkligheten.
Några av de orter dit finnar flyttade och anlade nybyggen är Hovlös, Edefors och Storsand i nuvarande
Luleå kommun, Ängesån i Överkalix
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kommun och Åträsk i Piteå kommun.
Grels Mattson var född i Pyhäjoki
socken i Österbotten och verkar ha
arbetat som kolare i Masugnsbyn och
Svappavaara innan han 1684 skrevs
som nybyggare under den by som
kallades Siggevara lappby i dåvarande
Jukkasjärvi socken. Fyra år senare var
han i Gammelstad för att på försommaren ge sig upp till Jokkmokk och
vidare till Purkijaurs nybygge. Han letade plats för nybygge men reste strax
ned till Storsand där han hjälpte finnen Jöns Jönsson med höbärgningen. Han tänkte sig till ”Mårdselefinnarna” som hade det äldsta nybygget
från 1671 i Lule lappmark. Istället lånade han båt för att ta sig till Edefors
och sedan tillbaka till Storsand upp
till Porsi där ”Hovlösfinnarna” nyss
anlagt ett nybygge. Av allt att döma
anlade han ett nybygge i Kuouka som
hans son Jakob Grelsson sedan övertog.26
Etableringen av bosättningen i Storsand och Porsi visar på vilket sätt

De samiska skorna i renskinn
användes allmänt också av finnar och
svenskar i inlandet. Lådan är för förvaring
av skohö.
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gruvverksamheten i fjällvärlden och
hyttan i Kvikkjokk, i kombination
med Lappmarksplakatet, påverkade
flyttningsmönstret längs Luleälven.
Behovet av transporterna i samband med att gruvhyttan i Kvikkjokk
startade på 1660-talet genererade en
ny finsk bosättning i Storsand. Det
var sannolikt så att Henrik Eriksson
skötte båttransporter nedströms till
Harads. Inga nybyggen anlades uppströms Lilla Luleälv, så förmodligen
var det de bosatta skogssamerna där
som skötte den vidare transporten
upp till Kvikkjokk. Gruvan gav nya
arbetstillfällen till finnar, samer och
svenskar. Bosättningarna visar också hur Lappmarksplakatet försköt bosättningarna högre upp i älvdalen.
De två nämnda Hovlösfinnarna och
andra nybyggare flyttade uppströms
över gränsen mot Lappland för att få
nybyggesprivilegier. Innan 1600-talets
slut hade sex nya nybyggare slagit sig
ner i samma område.
Finnarna Henrik och Anders kom
båda från Hovlös by i Råneå socken. Det visar hur det mångkulturella innehållet var insprängt i olika
inlandsbyar på liknande sätt som invandare i dag bor i olika bostadskvarter och städer. Genom att etablera ett
nybygge i Storsand spred de sin finska
kultur i nordvästlig riktning. För de
som behärskade flera språk innebar
de ökade aktiviteterna i lappmarkerna att de kunde tjänstgöra som tolkar,

men de kunde också bli nybyggare.
Ett exempel är tolken Anders Nilsson
Finne som 1699 godtogs av tre samer i Tuorpon som nybyggare i Tjåmotis mot att han var med och delade på
betalningen av lappskatten.27 Som Filip Hultblad har visat var det finska
inflytandet mycket stort när de första
nybyggena togs upp ovanför lappmarksgränsen längs
Lule älvdal. Ännu större var
det finska inflytandet i Gällivare lappmark.
Samiska flyttningsmönster
Den ökade rörligheten
längs älven visas också
av att samer flyttade nedströms Lule älv till byarna
närmast kyrkstaden i Gammelstad. I Purkijaur bodde
samen Olof Rim med sin
son Lars på ett lappskatteland. Enligt uppgifter från
1678 ska de ha bedrivit ett
visst jordbruk där även om
de inte kallades nybyggare.
Släkten Rim återkommer i
husförhörslängderna i Nederluleå på 1800-talet. Ett
exempel är Nils Rim som
var skriven i Kallax i början
av 1800-talet med sin hustru Cajsa och dottern Maja.
En notis i dödboken meddelar att Lars Pålsson Rim
i Björsbyn år 1797 blivit
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”bränd till döds i sin koja vid eldsvåda”. I Sunderbyn bodde Brita Michelsson Rim som var gift med Nils Nilsson. Hon dog i en ålder av 80 år, tre år
innan maken.
Från Alvik meddelas att Nils Mickelsson Rim dog hösten 1805 ”av slag
ute i markerna”. En av hans söner dog

Samiska säsongsvandringarna mellan inland och kust tilltog
under 1600– och 1700-talet. Det var vanligt att kvinnor och
män tog jobb för att valla kor hos bönderna under somrarna. På bilden Sigga Pålsdotter Sunnak från Sjokksjokk.
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miljeregister med utgångspunkt från
från lappmarkerna. I vissa fall flyttai unga år i Bensbyn, en annan i Gäddmännen som familjens överhuvud.
de samer i den andra riktningen, från
vik.28 Notiserna om sönerna som dog
Det återspeglar ett patriarkalt mönsluletrakten till lappmarkerna. Kulturi olika byar visar på rörligheten hos
ter i sättet att analysera migrationer,
geografen Filip Hultblad publicerasamerna. De tog tillfällighetsjobb på
men kan ändå användas för att se hur
de 1968 sin avhandling om nomadism
gårdar i olika byar och flyttade emelfamiljerna rörde på sig. Vanligen var
och agrar bosättning i Jokkmokks
lan. Myndigheterna klagade på att
det hela familjer som flyttade. Med
kommun. I den undersökte han rörsamerna kom ner till kusten på somden begränsningen i urvalet är det
ligheten hos befolkningen i kommurarna för att ta vallningsjobb eller anändå intressant att se varifrån inflytnen mellan 1758–1880. Här har en
dra tillfälliga arbete, men att de när
tarna kom.
bearbetning gjorts av hans primärvintern kom inte blev kvar vid gårdarInflyttningen ökade kraftigt från
material för att se hur befolkningens
na utan hankade sig fram med annat.
mitten av 1700-talet. Av de 679 familrörlighet i lappmarkerna såg ut i förTill saken hör att det förmodligen var
jer som han anger som inflyttade till
hållande till kustsamhällena i Sverisvårare att få jobb över vintern.
Jokkmokks kommun 1758–1880 har
ge och Norge. Hultblad gjorde ett faHusförhörsböckerna visar att samerna på 1700-talet
hade blivit en fast befolkning i byarna runt
Luleå. De kunde ha familjer med upp till nio
barn, som ”socknelappen” Anders Larsson som var skriven
i Gammelstad men
bodde i Notviken med
sin familj. Där fanns
också ensamstående
mammor med barn
och inte så sällan ensamstående äldre män
och kvinnor.29 Familjebilden var komplex
som för andra etniska
grupper.
De samer som förlorade sina renar kunde bli tvungna att flytta från sina samebyar. Av de familjer som flyttade ut
Det var inte enfrån Jokkmokks kommun 1758-1880 valde 80 procent i de västliga fjällsamebyarna Sirkkas och Tuorpon att flytta
bart så att samer flyttill Norge. Motsvarande andel i Sjokksjokk och Jokkmokk var 39 och 14 procent. Det var få som före 1900-talet
tade ner till kusten
flyttade till kustområdet vid Luleå.
36
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281 personer angivna orter varifrån
de kom. Övriga var redan andra eller
tredje generationens inflyttare i Jokkmokks kommun.
Det visar sig att 33 procent kom från
Överluleå församling, 15 procent från
Nederluleå församling och Luleå stad
samt 15 procent från Gällivare. En
fjärdedel kom i mindre procentenheter från olika ställen i Norrbotten och
13 procent från olika ställen i Sverige
utanför Norrbottens län. Av dessa förstagångsinflyttare var 66 procent ensamstående män. Jokkmokk var alltså
en typisk magnet för manliga arbetare av samma typ som Malmfälten blev
när järnmalmen började brytas.
Till de 15 procent som flyttade från
Nederluleå församling till lappmarkerna hörde samen Nils Larsson i
Sunderbyn. Han var äldsta barnet i
familjen. I vuxen ålder flyttade han i
april 1790 till lappmarken. Om han
följde med andra samer på väg uppåt framgår inte. Ett annat exempel är
Paulus Rim som växte upp i början
av 1800-talet i Sundom. Han gifte sig
med en samisk flicka från samma by
och strax innan de fyllt trettio år flyttade båda år 1840 till Jokkmokk. Vad
som lockade i lappmarkerna har här
inte undersökts. Det kan ha varit släktingar som var beredda att anställa
dem i renskötseln, men de kan också
ha lockats av erbjudandet att få skattefrihet om de tog upp ett nybygge.

Utflyttningen från Jokkmokk är
också intressant. Av Hultblads undersökning framgår att i de västligaste
fjällsamebyarna Sirkas och Tuorpon
flyttade mer än 80 procent av familjerna till Norge. I Sirkas flyttade 3 procent till kustområdet i Norrbotten
men inga från Tuorpon. I Sjokksjokk
flyttade 39 procent till Norge och 18
procent till kustområdet Norrbotten. I
Jokkmokk var motsvarande andelar 14
procent och 0 procent. Vi kan konstatera att bland de fjällsamer som flyttade ut från Jokkmokks kommun så
var det inte Nederluleå och de andra
norrbottniska kustkommunerna som
i första hand drog till sig dem. Det var
Norge som drog mest. Däremot flyttade 21 procent från Sjokksjokk och 57
procent från Jokkmokk till den del av
älvdalen som låg mellan lappmarksgränsen och kustområdet, till det
vi brukar kalla inlandet.30 Eftersom
Hultblad följde familjers flyttningar utifrån männen som familjebildare så fångar materialet inte alls in de
ensamstående kvinnor som säsongsarbetade eller flyttade permanent till
”nedre landet”.
Samernas giftermålsmönster
i Nederluleå
När vi ser den ökande samiska befolkningen i byarna runt kyrkstaden i Gammelstad under 1600- och
1700-talet så vet vi inte vilka som till37

hörde en tidigare permanent kust
samisk befolkning och vilka som var
inflyttade. Helt klart måste en viss samisk befolkning ha bott vid utloppet
av Luleälven när finnar och svens
kar började bosätta sig där, men vi
ser inga fysiska spår efter någon av de
tre grupperna under det första årtusende efter vår tideräknings början.
Deras levnadssätt med inriktning på
jakt och fiske var förmodligen så likartat att det ändå skulle vara svårt att
se skillnaden mellan etniska grupper.
Även om exempelvis jakten på vildrenar varit en samisk specialisering, så
förekom vildrensjakt även bland övriga grupper. Det var däremot samerna
som utvecklade tamrenskötseln.
Ett exempel på böndernas vildrensjakt kan hämtas från domboken i Luleå tingslag den 23 mars 1666. Där
skrivs att ”Jan Påwelsson i Alvik kärar
till sina grannar Erich Erichsson och
Christopher Pedersson om en ren de
fångat i rensnaror”.31 Att det handlade
om fångst i rensnaror måste betyda att
det handlade om en tvist om vildrensjakt, inte om samernas tämjda renar. I
sådant fall hade frågan formulerats på
ett annat sätt.
Vid ingången till 1700-talet fanns
en väl etablerad samisk arbetskraft i
Gammelstad, Luleå och de omkringliggande byarna. De fick för det mesta
sysslor som var tabubelagda och som
den svenska befolkningen undvek, el-
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nybyggarfruar utan etnisk beteckning.
dräng”. Ibland står det bara
Det finns ingen bearbetad statis”Lappen” eller ”Lappmantik över hur många samiska män och
nen” och för kvinnor ”Lappkvinnor som säsongsarbetade i kustflickan” eller ”Lappqvinnan”.
området omkring Luleå. Den natioAv de 11 256 individer som
nella statistiken i Diagram 1 över samgifte sig i Nederluleå komers yrken är begränsad till de som
mun åren 1770–1879 fanns
arbetade i traditionella samiska näbara 89 män och 68 kvinnor
ringar. Den omfattar samtliga samer i
som var angivna som ”lapnorrlandslänen, varav de i Norrbotten
par”, alltså knappt 1,5 proutgjorde 64 procent år 1870.33 Där ser
cent.
Att de samiska kvinnorman att det var huvudsakligen männa är färre till antal än de
nen som ansågs ha yrken. Kvinnan
samiska männen kan bero
förväntades gifta sig och blir hustru
på att fler samiska män än
och hennes arbete räknades inte i stakvinnor bodde i Nederluleå
tistiken.
kommun redan från början,
Däremot finns statistik över både
eller att fler män än kvinnor
manliga och kvinnliga vallhjon. Det
flyttade från lapplandskomär oklart om statistiken avser enbart
munerna till det ”nedre lanvallhjon inom renskötseln eller om
det”
eller
Det finns inte många bilder på samiska brölloppspar i Lule
kustom- Diagram 1. Samiska vallhjon 1805–1835 samt samiska mäns övriga
älvdal. Paret på bilden verkar ha varit relativt förmögna
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rådet.
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Källa: Johansson, Henning (1975). ”Samerna i den svenska befolkningsutvecklingingår exempelvis
ningen ”lapp” i anslutning till yrket.32
en”, i Forskare om befolkningsfrågor. Blandvetenskaplig bilaga till Ett Folks Biografi.
som torpar- eller
Vanligast är ”lappiga” eller ”lappStockholm, 319–389.
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attraherade samis- Diagram 2. Samiska mäns giftermål efter etnicitet i Luleå socken
1770–1869
ka kvinnor och
män. Inom ren25
skötseln var det
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Av diagrammet framgår att
Källa: Åström, Rolf. Nederluleå, Vigda 1706–1850. (Luleå forskarförening, Luleå.
vallningen doTryckt manus med excerpter ur primärkällorna). I diagrammet ingår Över- och
minerades av
Nederluleå socken till och med 1829, åren 1830–1869 enbart Nederluleå socken.
kvinnor under
grupp. Bland männen skedde fler gif1800-talets första decennier. Varför
termål utanför den egna etniska grupkvinnorna inte finns med i statistipen. För enkelhetens skull har därför
ken efter 1840 är oklart, men man
i Diagram 2 männens giftermål valts
ser att andelen manliga vallhjon
som utgångspunkt för att visa hur ofta
ökar något efter 1840 vilket kan
samer gifte sig med varandra eller
ha ett samband. Antalet samisinte. Bland de 89 männen är det bara
ka män med och utan renar hålfem giftermål där det saknas uppgift
ler sig däremot ganska konstant.
om brudens etnicitet. För kvinnorna
Både bland vallhjonen och
är det ingen som saknar sådana uppbland de samiska männen utan
gifter om brudgummen. Samtliga 68
renar får man söka de som söknygifta samiska kvinnor utom två är
te sig till kusten för att få jobb
alltså inkluderade i diagrammet. De
och senare gifte sig där.
var gifta med de samiska männen.
Bland de 68 angivna samisKontakten mellan Jokkmokk och
ka kvinnorna som gifte sig
kusten syns då och då i giftermålen.
åren 1779–1869 är det bara i
Den 15 oktober 1780 gifte sig exemtvå fall som de gifte sig med nåAv giftermålslängderma framgår att de samiska
pelvis ”lappmannen” Pehr Andersgon
annan
än
en
samisk
man,
så
kvinnorna i Nederluleå i princip bara gifte sig med
son, Jokkmokk, med ”lappänkan” Inman kan säga att kvinnorna ensamiska män. De två kvinnorna är avbildade i
gri Larsdotter, Gammelstad. Det visar
bart höll sig till sin egen etniska
Svartlå av Fritz von Dardel 1858.
1177
7700
–1
1177 77779
8800 9
–1
1177 77889
9900 9
–
1188 177999
0000 9
–
1188 188009
1100 9
–
1188 188119
2200 9
–
1188 188229
3300 9
–
1188 188339
4400 9
–1
1188 88449
5500 9
–
1188 188559
6600 9
–1
886
699

också vallning av böndernas kor är
medräknad. Som vi sett var det redan i början av 1700-talet ett etablerat
samiskt säsongsarbete att valla böndernas kor i jordbruksbygderna. Eftersom primärmaterialet talar som
”kringstrykande vallhjon” så ligger det
nära till hands att det egentligen avsåg
vallhjon av kor på landsbygden. Det
är inte konstigt att vallningen av kor
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att samiska gifta par var bosatta i själva kyrkstaden. Ibland finns ingen bostadsort angiven och man får då utgå
från att det var nomadiserande samer.
Ett exempel är två ”lappdrängar”, utan
angiven bostadsort, som på 1770-talet gifte sig med en ”lappiga” respektive ”lappänka” från Jokkmokk. Ibland
är både bruden och brudgummen antecknade som bosatta i Jokkmokk.
Man får då förmoda att de passat på
att gifta sig i Gammelstad i samband
med flyttningen med renar ner till
kusten.
Det var inte ovanligt att samer i
samma by i Luleå socken gifte sig med
varandra. Så var det när ”lappdrängen” Lars Andersson 1790 gifte sig
med Anna Hansdotter, båda bosatta i
Sunderbyn. Den 3 mars 1795 gifte sig
”lappdrängen” Anders Matsson, Alvik, med ”lappigan” Helena Pålsdotter
från samma by. Två dagar senare, den
5 mars, gifte sig ”lappmannen” Anders
Janit, Smedsbyn, med ”lappänkan”
Gunnil Mickelsdotter från samma by.
Ibland gifte sig en manlig same med
en kvinna av annan etnicitet. Den
28 mars 1773 gifte sig ”lappdrängen”
Pål Nilsson, utan angiven bostadsort,
med Sigrid Michelsdotter i Alvik. Det
är nog ingen slump att hon kom från
Alvik. En av de traditionella samiska resrutterna ner till kusten gick över
Alvik.34 Det var inte heller ovanligt
att nybyggare gifte sig över de etnis-

ka gränserna. I juli
1817 gifte sig exempelvis nybyggaren
Nils Abrahamsson,
Hatten, med
”lappigan” Cecilia
Nilsdotter, Holmträsk.
De samiska män
som gifte sig över
de etniska gränserna tillhörde det
lägsta sociala skiktet i samhället. I
april 1864 gifte sig
Johan Knutsson
från Björsbyn med
Elsa Lena Lars
dotter, från Änges
byn. Han angavs
vara ”lapskt inhyseshjon” och hon
”lapskt vallhjon”.
Året efter gifte sig
”lappen” Lars Anton Andersson,
Det var inte ovanligt att de samiska kvinnorna blev änkor efter några
Gammelstad, med
år. Det stod då ”lappänka” i kyrkoboken om de gifte om sig. Två samiska kvinnor i Svartlå 1858.
”inhysemansdottern” Lovisa Öhvara finskspråkiga, men eftersom förman, Vitån. Eftersom det bara är samsamlingsböckerna fördes på svenska
er som anges med etnicitet så går
med svenska son- och dotternamn så
det inte att veta motpartens etnicigår det inte att utläsa etnicitet ur dem.
tet, men med tanke på den allmänAntalet samiska giftermål var störst på
na sammansättningen i kustområ1820-talet. Därefter var svängningarna
det får man förmoda att det oftast var
stora. De byar där de nygifta samerna
svenskspråkiga. Det kan i något fall
40
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kring Luleå bodde under den undersökta hundraårsperioden är Brändön,
Alvik, Gammelstad, Sunderbyn, Unbyn, Smedsbyn och Gäddvik.
Som framgår är det under en förtioårsperiod runt sekelskiftet 1800 som
de samiska männen i högre utsträckning gifte sig utanför den egna etniska gruppen. Vi ska tänka på att 18081809 års krig med Ryssland skördade
många manliga offer både i de direkta krigshandlingarna där lulebygdens
män var indragna, men kanske ännu
mer i de sjukdomar som följde i krigets spår.35 Det fanns ett underskott
på män de första decennierna efter
kriget. Efter 1830 är det nästan bara
interna samiska giftermål. Den starka nedgången i samiska giftermål på
1830- och 1840-talet har ingen tydlig
förklaring.
Man skulle kunna tro att det betydligt högre antalet samiska giftermål
fram till 1830 beror på att Överluleå
och Nederluleå då var en gemensam
socken och att de flesta giftermålen då
skedde i Överluleå nära lappmarksgränsen, men så är det inte. När exempelvis de samiska giftermålen toppade på 1820-talet så var i hälften av
fallen antingen brud eller brudgum
från byar i Nederluleå. Det var alltså
inte fler samer som gifte sig i den övre
bygden som låg närmare lappmarksgränsen, utan det var en jämn fördelning på byarna i hela området ner till

kusten. Det visar hur etablerad den
serade bygden. Eftersom nybyggena
samiska befolkningen var i Nederlutogs upp i en natur som ännu inte var
leås byar.
uppodlad räknades de som gränsande
Yrkena ändrade innehållsligt karaktill vildmarken. Från slutet av 1700-tatär över tid. Ett exempel på yrkesförlet tillkom torpare som en ny yrkesskjutning är den avskedade
soldaten med efternamnet Lapp. Han hette Olof
Dahl och kom från Brobyn
där han 1822 gifte sig med
”lappigan” Elsa Brita Andersdotter från samma by.
Han hade haft anställning
som soldat, möjligtvis i ryska kriget 1808‒1809, och då
fått soldatnamnet Lapp. Andra samer blev nybyggare
och försvann in i den kategorin.
I den allmänna föreställningsvärlden representerade samerna nånting vilt och
otämjt. De betraktades som
hedniska till skillnad från
kristna människor. De levde ett nomadiserande liv till
skillnad från de fast boende
jordbrukarna. De områden
i skog och fjäll där de bodde
förknippades med vildmarken.36 När exempelvis samerna beskrevs som ”kring
Samen Nils Petter Silfversparre var son till Anders Andersstrykande vallhjon” så var
son Silfversparre som tog upp ett jordbruk i Rödingsträsk i
det för att de betraktades
Överluleå församling på 1790-talet. Familjen kombinerade
som vilda och okontrollerjordbruk med renskötsel. Nils Petter avbildades av Fritz
bara element i den organivon Dardel i Harads 1858.
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I byarna längs Lule älvdal uppstod under 1700- och 1800-talet en blandad befolkning av
samisk-, finsk- och svenskspråkiga. Kombinationer av de tre språken användes i många familjer
i Överluleå församling till in på 1900-talet. Teckningen är från prins Karl XV:s resa i Norrland upp
till Kvikkjokk 1858. Prinsen skymtar i svart helskägg i vagnen.

kategori i giftermålslängderna. Med
torparnas ankomst hade naturen blivit
mer domesticerad. Även om kronotorpen ofta beviljades i skogstrakter så
ingick de i ett system för det framväxande industrisamhället.
Det ligger nära till hands att söka
de statistiskt försvunna samerna i de
nya grupperna ”nybyggare” och ”torpare”. Exempel på hur samerna kunde balansera på gränsen mellan kategorierna är när nybyggaren och

”lappdrängen” Lars Pålsson från Högberg, Hatten, den 23 april 1820 gifte
sig med ”lappigan” Maria Pehrsdotter från Sunderbyn. Två år senare gifte sig ”lappnybyggaren” Michael Andersson Silfversparre, Rödingsträsk,
med ”lappigan” Gunilla Paulsdotter,
som kom från Jokkmokk. Om nybyggarna fortsatte med renskötsel vid sidan om nybygget kunde de fortsätta
att upprätthålla sin samiska identitet. Så var det med Silfversparre i Rö42

dingsträsk som fortsatte att upprätthålla en skogssamisk identitet. I andra
fall kunde den samiske nybyggaren
efter en generation helt ha gått upp i
en svensk nybyggaridentiteten, men
med samiska rötter. I Diagram 3 framgår hur förhållandet mellan de tre näraliggande yrkesbenämningarna ändrades i giftermålslängderna i Luleå
socken från slutet av 1700- till slutet
av 1800-talet.
Efter 1869 finns inte längre ”lapp”
inskrivet som yrke för den samiska befolkningen i giftermålslängderna i Nederluleå församling. Det var
inte så att samerna utplånades som
befolkning. Det var istället så att den
som anställdes som dräng eller piga
inte längre räknades som ”lapp”. Anders Petter Furtenbach från Selet är
ett tydligt exempel på vad som hände.
När han den 15 april 1827 gifte sig med
”lappmansdottern” Elsa Anundsdotter arbetade han som dagsverkskarl i
Selet och kallades förtydligande i giftermålslängden för ”lappman”. Senare dog hans fru och när han 1871 gifte om sig med en piga från Vänträsk i
Överluleå hade hans beteckning ändrats till ”torparson”.
Det måste betyda att han redan 1827
var son till en torpare, men att hans
samiska påbrå vid den tiden gjorde att han skrevs in som ”lappman”.
Vid giftermålet drygt fyrtio år senare räknades inte längre hans samiska
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till ”torpare”. På
1820-talet ingår
100%
100%
100%
han i gruppen
90%
90%
90%
samer. På 1870-ta80%
80%
80%
70%
let har han gått in i
70%
70%
60%
60%
60%
gruppen torpare.
50%
50%
50%
Torpare
Torpare
Torpare
Furtenbachs sa40%
40%
40%
Nybyggare
Nybyggare
Nybyggare
30%
30%
30%
miska bakgrund
Same
Same
Same
20%
20%
20%
blev utplånad när
10%
10%
10%
0%
0%
0%
han ändrade yrke
i ett samhälle som
radikalt moderniserades. Så var det
Källa: Åström, Rolf. Nederluleå, Vigda 1706-1850. (Luleå forskarförening, Luleå.
Tryckt manus med excerpter ur primärkällorna).
med alla de kustsamer som bodde i Nederluleå socken på 1800-talet.
påbrå utan han skrevs in under kate
Kustsamerna bedrev inte renskötsel.
gorin ”torpare”. I Diagram 3 är han
Det är också en förklaring till att de så
alltså en av de personer som bidrar till
småningom helt försvann som etnisk
förskjutningen från kategorin ”lapp”
grupp i kustområdet. Det fanns ingen specifik näring
som skilde dem
från bönderna och
stadsfolket. Därför assimilerades
de i den svenska
befolkningen. Det
var moderniseringen som drog
med sig dem i sin
obevekliga våg.
Fortfarande på
Att vara ”lapp” räknades som en etnisk bestämning till yrket som
1800-talet
fanns
piga, dräng eller nybyggare i Överluleå och Nederluleå när samer gifte
samer som bodsig. När torp, som det på bilden, började byggas försvann beteckningde i skogen i kojor
en ”lapp” från giftermålslängderna.
111777
7770
00––– 1
117
111778 77799
7880
00––– 1
117
111779 7 8899
7990
00––– 1
1179
111880 7999
8000
–
00–– 1
1180
1118881 8099
11000–
––11181
1118882 88199
22000–
––11182
1118883 8299
33000–
––11183
1118884 8 399
44000–
––1118
4
111885 8499
8550
00––– 1
8
11 5
111886 8599
8660
00––– 1
1186
111887 88699
8770
00––– 1
118879
79

Diagram 3. Männens giftermål efter yrke och samisk etnicitet
i Luleå socken 1770-1879.
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eller kåtor och försörjde sig på tillfälliga arbeten eller tiggeri. En del hade
tagit upp ett hägn eller en gärda, en
upparbetad yta där de möjligtvis kunde odla rovor och senare potatis som
kombinerades med jakt och fiske och
tillfälliga påhugg hos bönderna. När
laga skifte genomfördes i mitten av
1800-talet förvandlades de stora byallmänningarna till enskild mark. Det
kan ha bidragit till att samernas hägn
och gärdor försvann eftersom marken
då övergick från att ha varit byns allmänning till att bli enskild mark.
Med det moderna samhällets framväxt försvann den nisch i respektive by där samer hade kunnat försörja
sig. Samerna i byarna kom att tillhöra
en förfluten tid i bondesamhället. En
del blev nybyggare eller torpare. Andra tog anställning inom yrken som
växte fram med industrialiseringen
och moderniseringen. Även de administrativa rutinerna för att rapportera samer förändrades. När den gamla
socknen upphörde som organisationsform vid kommunreformen genomförande 1862 upphörde registreringen
av samer i husförhörslängderna. Efter
1869 upphörde ”lapp” att anges som
yrke i giftermålslängderna. Där slutar
också den samiska identiteten att vara
synlig i Nederluleås källmaterial. De
försvann inte som individer men integrerades i det framväxande industrisamhället och blev svenskar.
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Under 1600- och 1700-talet blev allt fler samer utslagna från renskötseln.
En del gav sig ner till bygden för att tigga, andra tog tillfälliga arbeten av
olika slag. Det skapades ett proletariat av samer som arbetade åt borgarna
i Luleå men också åt bönderna i byarna runt Gammelstad. En del bodde
permanent i egen kåta eller stuga utanför byn. Andra arbetade säsongsvis på
bondgårdar. De kallades ofta i kyrkböckerna ”lappiga” och ”lappdräng”.

KAPITEL 3

Samerna nära Gammelstad

Samerna som arbetade i gårdarna fick ofta
arbete som så kallade getare, alltså att valla
böndernas kor i skogen om somrarna. De kallades
”lappdrängar”, ”lappgetare” eller ”lappigor”. Med
den ökade världshandeln ändrades vanorna också
bland samerna. Det blev exempelvis vanligt att
dricka kaffe och röka tobak, som kom från de
europeiska ländernas kolonier.
45
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Kustsamerna i byarna
runt Gammelstad
Vid ingången till 1700-talet fanns två
likvärdiga stadsbildningar alldeles
nära varandra. Gammelstad var den

första stadsbildningen och Luleå den
nya staden som ersatte Gammelstad.
Till det nya Luleå drogs människor
som sökte en försörjning från den expanderande sjöfarten och handeln.
Där behövdes både
kvinnliga och manliga arbetare, hantverkare och anställda i serviceyrken.
Till byarna runt omkring drogs de som
sökte jobb hos bönderna. Historikerna har alltid betonat
kolonisationen av
lappmarkerna som
den viktigaste migrationsrörelsen på
1700-talet. Tankefiguren har varit att
Lappmarksplakatet
1673 öppnade dörren för unga familjer att flytta ovanför
lappmarksgränsen.
De fick skattefrihet i
femton år och möjlighet att ta upp ett
nybygge och bilda
familj.
Men utifrån Filip
Hultblads undersökDen samiska klädseln och utrustningen har utvecklats utifrån den
ning av flyttningsekologiska anpassningen till renen och det subarktiska klimatet.
mönster i JokkKalvträskskidan, som hittades i Burträsk socken i Västerbotten, är
mokks kommun såg
världens äldsta skida. Den är mer än 5 000 år gammal.
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vi också att det fanns en flyttningsrörelse från lappmarkerna ner till inlandet och kusten, om än betydligt mindre till antal. Av de samiska familjer
som flyttade från de två fjällsamebyar
som låg närmast lappmarksgränsen
åren 1758‒1880 var det i Sjokksjokk
en femtedel och i Jokkmokk närmare 60 procent som flyttade till ”nedre
landet”.
När man i Luleå socken kombinerar
olika källor som ortnamn, muntliga
minnen från ortsbor, fornminnesinventeringar, husförhörs- och giftermålslängder samt rättegångsprotokoll
framträder en tydlig samisk befolkning som bodde i anslutning till byarna runt Gammelstad. Prästen och
historieforskaren Albert Nordberg har
i sina arbeten om sockens historia beskrivit hur det i början av 1800-talet
fortfarande bodde samer i varenda by
i socknen. Det bekräftas av husförhörslängderna för Nederluleå socken där samerna från 1820 antecknades
separat för varje by under rubriken
”Lappfolk”. I husförhörslängden åren
1820‒1831 finns totalt 168 vuxna och
barn inskrivna under den rubriken.
Under den perioden ingick nuvarande
Bodens kommun upp till lappmarksgränsen i socknen.
Uppenbarligen fanns ett behov för
myndigheterna att särskilja samerna
från den övriga befolkningen. De betraktades ofta som lösdrivare eftersom
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de inte ägde någon mark och yrkesmässigt var en rörlig arbetskraft. I de
första längderna anges ”lappar” som
bosatta i Harads, Smedsbyn, Bredåker, Sunderbyn och Ängesbyn. Det
är mycket möjligt att en del av dem
bodde i kåtor i skogen och därför inte
lades in under någon bondby. När Nederluleå 1832 blev avskild som egen
kommun från Överluleå blev samernas bosättning i byarna mer detaljerat
beskrivna. Under åren 1832-1862 fanns
samer i Nederluleå angivna i Ersnäs,
Antnäs, Måttsund, Smedsbyn, Bensbyn, Rutvik, Persön, Bensbyn, Ängesbyn, Börjelslandet, Sundom, Avan,
Ale, Alvik, Sunderbyn, Gamla staden
Skogssamerna och fiskesamerna höll ofta fast vid kåtorna som bostäder fastän förrådsbyggnaoch Björsbyn.37 Det var sällan mer än
derna gjordes som regelrätta timringar. På så vis kunde en säsongsbosättning för fiske gradvis
en handfull samer i varje by, vilket vigå över i ett nybygge. Kustsamerna levde i nära symbios med bondbyarna och utförde sysslor
sar hur marginaliserade de var i de
mot betalning. De kunde bo som anställt husfolk i gårdarna men också på egen hand i en kåta,
snabbt expanderande kustsamhällena.
koja eller stuga utanför byn.
Prästen Lars-Levi Laestadius var
av Lappland och var mer halvnomagorier. Enligt honom var Fjällappar
född i Jäkkvik i södra Lappland av en
der än de helnomadiska fjällapparde som bodde högt uppe i fjällen och
mor med samiskt påbrå. Under sin
na. Fiskar-Lappar bodde vid sjöar och
färdades till Norge om sommaren.
tid som präst i det nordliga Karesuanlevde mest av fiske. Fattig-Lappar var
Halv-Fjällappar drog
do gav han 1824 ut
sådana som förlorat renar och inte fisupp till fjället under
en bok om hur upkade utan drog sig fram som tiggare i
sommaren men höll
podlingen av lappbåde Norge och Sverige. Dit räknade
sig nära skogsranden
marken skulle kunhan också Socken-Lappar som hade
och återvände till
na förbättras. Han
sysslor som rackare och rackardrängskogen under vinhade en ingående
ar i byarna. Det innebar att de mot
tern.
kunskap om den sabetalning flådde hundar, hästar och
Skogslappar vismiska kulturen från
katter.38 De s.k. sockenlapparnas socitades
både
somnorr till söder och
I husförhörslängderna från 1820 till
delade in samerala situation påminde om backstugu1873 i Nederluleå socken kan man följa mar och vinter i
den skogiga delen
na i sex olika katesittarnas genom att de bodde på ofri
den samiska befolkningen i byarna.
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grund i utkanten av byn eller i skogen
utanför byn. De anlitades för sysslor
som var tabu för bönderna, som att
slakta hästar, eller sysslor som hade
låg status som att slakta hundar eller
att vara anställd som skarprättare.
Av Laestadius kategorier är det ”fiskarlappar”, ”fattiglappar” och ”sockenlappar” som mer permanent uppehöll
sig i den nedre delen av Luleå socken. En kategori som han inte tog med
är de säsongsanställda vallhjonen.
De fick anställning på bondgårdar-

na för att valla korna i skogen under
sommarhalvåret. Man skulle med en
samlande beteckning kunna kalla de
samer som försörjde sig på olika sätt i
kustsocknarna för kustsamer. De kunde ha en fast bostad i form av en kåta,
koja eller till och med en timrad stuga
i utkanten av byarna. De kunde också
bo hos en borgare i staden eller på en
bondgård under ett tillfälligt arbete.
Bara undantagsvis träffar man i Nederluleå på begreppet ”sockenlapp”. I
Albert Nordbergs register över samer

Den här bostaden i Ålloluokta, på den södra sidan om Stora Lulevatten i Lule älvdal, illustrerar
hur en enkel timrad bostad för samer i kustområdet eller inlandet kan ha sett ut.
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i socknen har han i Gammelstad angett ”socknelappen” Anders Larsson
som var född 1737 och dog i en ålder
av femtio år. Han var bosatt i Notviken. På samma ställe bodde något senare samen Lars Nilsson Snalla som
hade titeln ”Sochne-Prophossen”. Det
innebar att han var anställd för att utföra kroppsbestraffningar på dömda eller halshugga de som dömdes till
döden.39
Det finns fler exempel från Luleå på
samer som fått betalt för att utföra bestraffningar och avrättningar. En sådan är Lång Påhl som fick betalt för
att utföra offentliga bestraffningar,
ofta spöstraff och ibland avrättningar,
på 1690- och början av 1700-talet. En
annan är Thomas Andersson som vid
samma tidsperiod fick betalt för samma typ av uppdrag. De ovan nämnda
tillhör dem som skulle kunna kallas
för ”sockenlappar” eftersom de anlitades mer regelbundet för vissa sysslor.40
Det fanns även personer med samiskt
påbrå som fick mer bemärkta positioner i samhället. En sådan var Anders
Larsson som var son till samen Lars
Andersson och hans hustru Margareta. Anders var en av de tre fjärdingsmännen i Luleå. Han avled i en ålder av bara 33 år när han kom i vägen
för den stora kyrkklockan mitt under
ringningen och blev utkastad från tornet ner på marken.
En hel del av de kustsamer som
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Det framgår att hon var svårt ansatt
framträder i handlingarna under
av fallandesot, som var dåtidens be1600‒1800-talet är de som kallas ”fatnämning på epilepsi. Det beskrivs att
tiglappar”. De hade ingen möjlighet
hon ”föll” flera gånger i veckan och
att försörja sig själva och många gånghon verkar under en lång tid ha håler var de ensamstående utan nära
lit sig kring Gammelstad och överlevt
kontakt med släktingar. De var inte
genom att tigga. Beslutet om att hon
ensamma om att vara fattiga. År 1823
fick gå på rote innebar att hon skulbeviljades exempelvis i Gammelstad
le bo hos olika hemmansägare i byspannmål som fattighjälp till 80 perarna efter ett rullande schema. Först
soner som fick olika kvantiteter korn
skjutsades
beroende på
hon till Skabehov. Därtamark där
utöver fanns
hon fick vis26 fattiga
tas så många
som måste
dagar som
utackordeLängst bak för varje by antecknades enskilda samer och
det fanns
ras eller gå
samiska familjer under rubriken ”Lappfolk” .
hemmanpå rote. Fem
sägare, därefter till nästa by. Hon fick
av dem intogs i fattigstugan och övriett inhumant och sorgligt öde, stänga utackorderades till bönder som fick
digt i rörelse, aldrig någon fast punkt
i medeltal två tunnor korn och en till
i tillvaron. Hon dog slutligen i lungsot
tre riksdaler för att ta emot en utfati Gammelstad, förmodligen på fattig person.
tigstugan.41
Den fattiga samiska pigan Elsa
Maja Anundsdotter fick enligt sockAndra äldre samer slutade sina liv
enstämman i januari 1814 gå på rote
bosatta i en kåta utanför byn. Så var
mellan bönderna. Hon kallades Snödet för Olof Larsson som enligt dödskalle-Maja därför att hon var helt
boken blev hittad död, sjuttio år gamflintskallig. Maja var född i Luleå i
mal, ” i kalt weder” mellan sin koja
slutet av 1700-talet och hade under
och Gäddviks by. Han frös alltså ihjäl
sitt vuxna liv rört sig mellan Haparanpå väg hem till kojan eller på väg till
da och Stockholm och livnärt sig på
byn. ”Lappmannen” Knut Anderssons
att sälja egentillverkade dockor och på
hustru ”omkom utav ett kärrhjul som
att tigga. Det ger lite perspektiv på hur
gick henne över halsen då hon tänkrörligt livet kunde vara för dem som
te hindra hästens lopp utför en backe.”
inte hade någon fast försörjningskälla.
Hon blev 56 år. Pål Andersson från
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Jokkmokk hade två barn som hittades ihjälfrusna på Lulefjärden den 10
mars 1767.42
På vissa ställen verkar flera samefamiljer har bott i närheten av varandra.
Det gäller exempelvis i Sunderbyn
och i Notviken. Också de renägande
samerna flyttade ibland vintertid ner
till kustområdets rika lavhedar med
sina renar. Då slog de upp sina kåtor
i närheten av byarna. De samer som
byborna i Luletrakten kom i kontakt
med var alltså av mycket olika slag.
Det var en himmelsvid skillnad mellan en stor renägare med flera drängar
i hushållet och en ”fattiglapp”.
Kåtastenen i Måttsund
Vid foten av Byberget i Måttsund ligger Bertil Öströms gård. Den byggde han när han flyttade tillbaka till
byn 1984 efter att ha arbetat med vattenförsörjningsfrågor i olika delar av
världen under många år. Mindre än
sjuttiofem meter ovanför huset ligger
en relativt stor och platt sten som av
byborna alltid kallats för Kåtastenen.
Den ligger lite nersjunken i det omgivande blåbärsriset och på den västra
sidan ser man en fördjupning, som en
oregelbunden naturlig försänkning på
kanske fyra kvadratmeter. En av traditionerna säger att samerna hade en
vinterkåta på stenen för att den bidrog
till att hålla värmen, ungefär som ett
uppvärmt stengolv fungerar.43 Bertil
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har från sin pappa hört en annan version. Det är att kåtan låg i själva fördjupningen, liksom nedsänkt, och att
man gjorde så för att slippa golvdrag
och få bättre värme.
Då var skogen tätare och det fanns
inget hus nedanför kåtan. Kåtan låg
avskilt i utkanten av byn. Kanske hade
den varit en kåtaplats redan när det
första nybygget togs upp. Platsen talar för det. Under tidig medeltid låg
den alldeles vid havsviken som då
gick strax nedanför Bertils nuvarande
hus. Där finns i dag inte en tillstymmelse till vatten. Stora bördiga åkrar
breder ut sig på bottnen av den tidigare havsviken. Bertils farmor, som

Den samiska kulturen var rörlig jämfört
med böndernas bofasthet, här illustrerad av
konstnären Gerda Tirén.

var barn vid övergången till sekelskiftet 1900, har berättat hur de brukade
ro med båt över till Öberget på andra
sidan när de hade ärenden dit. Det
fanns då landförbindelse med ön men
från Måttsundssidan var det enklare
att ta båten över den grunda vattensamlingen.
Bertils hus ligger bara 200 meter
från familjens tidigare småjordbruk

där de hade sju kor. En släktforskande
kusin har spårat släkten fem generationer bakåt på fädernet i anslutning
till hemgården. Man hamnar då på
1700-talet. Det ger ett tidsperspektiv
på kontinuiteten i kontakten mellan
samerna och bönderna i byn, en kontakt som funnits men som för länge
sedan är bruten. Varken Bertil eller
hans pappa upplevde någonsin att en

Enligt den muntliga traditionen i Måttsund hade samerna en vinterkåta på eller invid en särskild
sten i byn. Stenen gav värme när man eldade på den. En anledning till att samerna lämnat så få
arkeologiska spår efter sig är att man hade en rörlig bosättning med flyttbara hus. De lämnade
inga spår efter sig.
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kåta slogs upp vid stenen, vare sig en
permanent torvkåta eller en tillfällig vinterkåta av tyg. Namnet har tillkommit långt före deras tid.
Alldeles nära Kåtastenen finns ett
annat exempel på samiska spår som
numera är helt bortglömd i byn. Strax
ovanför Bertils hus, där skogen tar
vid, har Riksantikvarieämbetet i undersökningar konstaterat att en fornåker ligger. I den övre delen påträffades flinta som tolkades som bössflinta
till flintlåsgevär eller flinta till att göra
upp eld. Den vida tolkningsramen
gör att fyndet av flinta kan dateras
från i princip bronsålder till början
av 1800-talet. Fornåkern finns tydligt
beskriven i en tidigare arkeologisk inventering och folk i byn kom då ihåg

att den kallats för Lappgärdan, men
det namnet har numera helt fallit i
glömska.44 Bertil visste att Kåtastenen
låg på synhåll från hans köksfönster,
men inte att det låg en samisk gärda strax utanför hustomten. Det visar
hur snabbt minnena kan förflyktigas.
Lappgärdan i Måttsund är cirka 30
gånger 30 meter och kan ha varit en
mindre inhägnad för getter eller får,
men den kan också ha varit en åker
där det exempelvis såddes korn. Vi
kan inte utesluta att samer som var
bosatta mer eller mindre permanent i
utkanten av byarna gjorde försök med
odling, som de lärde sig av bönderna. De senaste årtiondenas forskning
i samarbete mellan arkeologer och
palynologer, med analyser av pollen-

prover i anslutning till förhistoriska
bosättningar, visar att sådana försök
gjordes långt före jordbruksbyar etablerats.45
Ytterligare en liknande fornåker ligger kanske hundra meter snett uppåt berget. Det är lämningen efter en
gammal kornåker som tillhörde Bertils familj. Den sträcker sig långsmal,
omkring 20 x 60 meter, nedför berget. Bertils pappa har berättat för honom att det var en åker som tidigare
använts för att det var lättare att hålla
frostfritt på sluttningen inne i skogen.
Den spadvändes och plöjdes aldrig
med häst. Om säden frös bort på de
andra åkrarna längre ner, så hade man
i alla fall korn till utsäde genom den
lilla åkern uppe i skogen. Den har ald-

”Pappa sa på lulemål, att det här är Kota
stein. Det betyder Kåtastenen. Hans pappa
hade berättat att här i fördjupningen vid
stenen var kåtan. Men det finns ingenting
kvar av den. Stigen upp mot berget kal�lades för Kåtastigen när jag var barn”,
berättar Bertil Öström i Måttsund.
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rig använts under
modern tid utan
får kopplas bakåt i
tiden till de generationer som bott
här tidigare och
då bodde grannar
med den samiska bosättningen
vid Kåtastenen.46
Åkern var ännu i
1948 års karta inritad som åker
och hölls öppen.
Man kan tydligt
se det frodiga gräset som markerar
platsen för den tidigare åkern även
om skogen med
obeveklig kraft
har börjat äta sig
in.47
Det väsentliga
är att vi här har
en komplex saAlldeles nära Kåtastenen ligger enligt byatraditionen Lappgärdan, en mindre yta som av Riksantikvarieämbetet klassas
misk miljö mitt
som en fornåker. Det kan mycket väl vara så att Lappgärdan är ett exempel på tidig samisk odling i närheten av böndernas
inne i Måttsund,
bosättningar. På bilden den fornåker som Bertil Öströms förfäder hade i skogen som skydd mot frost när man odlade korn.
som visar på den
Den samiska gärdan i Rutvik
för att klara sig från frosten. Eftersom
sociala närheten mellan samer och
Också i Rutvik finns en samisk gärda.
Lappgärdan får förmodas ha använts
svenskar. Här fanns en kåta vid den
Strax efter att man lämnat Rutvik på
sommartid så måste samerna ha vastora vita stenen och här fanns en öpden gamla vägen mot Gammelstad tar
rit en del av byns befolkning. När rök
pen gärda alldeles bredvid som kal�man av på en skogsväg norrut. Den är
steg upp på morgonen i bondgården
lades Lappgärdan för att samerna
stängd med en vägbom. Efter knappt
så steg rök upp också från lappkåtan
använde den. Snett ovanför hade bönfemhundra meter tar man av till höbredvid. De bodde grannar.
derna sin gamla skogsåker för korn
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ar efter en mindre
husgrund. Nedanför
låg en bra kallkälla.
Platsen kallades senare för Nils-Andersa hägnan och hörde
till fastigheten Rutvik
16. Namnet Lappgärdan fanns inte med
på 1749 års karta över
Rutvik. Man kan därför förmoda att platsen röjts och blivit
bebodd senare.48
ger in på en stig som
I Riksantikvarie
följer sluttningen
ämbetets inventering
längs norra delen av
från 1987 beskrivs
Sjön Kammarhamptjärnen låg nedanför Lappgärdan och erbjöd fiskevatten. I dag är den
Antberget. På bägge
den som en röjd yta
starkt uppgrundad och delad i två separata små tjärnar. På en torr fläck har någon satt
sidor om stigen växbeväxt med gräs, blåupp en holk för knipor. I skogskulturen vittjades knipholkarna förut regelbundet på ägg
er en tät och spinkig
bärsris, enbuskar och
tallskog som är svårgenomtränglig.
pinn av sammanflätade stammar och
tallplantor. Då syntes fortfarande resPå ett område är de smala träden
kvistar. Mitt i ett sådant röjt områterna av en stenfot i natursten som var
fällda huller om buller till ett plocke
de, något mer än femtio meter in efter
fem gånger fyra meter. I hörnet mot
stigen, öppnar sig skogen till en stor
sydöst syntes resterna efter en spismur
gräsbevuxen yta. Det här är Lappgärsamt en källargrop. Resterna var redan i Rutvik. Den ser ut som en anodan då kraftigt övertorvade.49 I dag
mali i tallskogen med sitt påfallansyns inte ett spår efter husgrunden.
de frodiga, halvlånga gräs som lyser
Det är också svårt att leta eftersom
grönt under den bråte av kvistar och
marken är täckt av de många mindre
spinkiga träd som ligger ovanpå.
träd och kvistar från den nyligen gjorHembygdsforskaren Artur Enström
da röjningen, som lämnats där de föll,
som drev handelsträdgård i Rutinflätade i varandra.
vik och bodde på det s.k. Tur-hemBoplatsen hade en gång ett fint läge
manet
skriver
att
Lappgärdan
i
hans
vid
sjön Kammar-Hamptjärn, som
Lappgärdan utanför Rutvik ligger som en
barndom på 1910-talet var ett öppet
numera är ett våtområde med två segrön glänta i skogen på norrsidan av Antbergräsbevuxet område med lämningparata igenväxta sjöar. När den samisget. Nedanför låg tidigare en fin kallkälla.
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ka gärdan i Rutvik användes gick
säkerligen en stig ner till sjön där
det fanns en båt för fiske. Om
man fortsätter stigen från gärdan
mot byn kommer man efter tvåhundra meter upp till Klinten,
som är högsta punkten på Antberget. Därifrån kan man fortsätta nerför berget till Framigårds-hemmanet som marken
hör till i dag. Före avvittringen på
1800-talet stod den på byns allmänna mark.
Det finns en lång tradition av
samisk närvaro i Rutvik som kan
förklara att en enskild same satte upp sin boning vid Lappgärdan
och levde där i närheten av byn.
Den samiska förrådsbyggnaden, njallan, användes till att
Här bodde birkarlen Måns Olofs- förvara mat som skydd mot rovdjur. Jordkällare var ett
son som 1539 blev dömd för att ha annat sätt att förvara maten på.
legat med en samisk kvinna. År
1549 blev birkarlen Ture Ersson dömd
tiga samerna blev utblottade och hade
för samma sak.50 Birkarlarna reste resvårt att klara sig vid livet i de övre
gelbundet upp i lappmarken under
markerna. De sökte sig då till det ned
midvintertid för att handla med samre landet och kusten för att tigga. Reerna. På försommaren fiskade de i visdan 1661 beslutades vid landsting i det
sa träsk i lappmarken. De hade nära
norra fögderiet av Västerbottens län,
relationer till samer som de säkert
dit Luleå hörde, att allmänt förbjubodde hos i lappmarkerna. De år som
da de nedflyttade ”lapparnas….olidsamerna om senvintern kom ner till
liga landsstrykande” som med ”tigkusten för att beta renarna och för att
geri samt pock” hotade allmogen och
handla sökte de sig till de birkarlar de
tyngde dem. De skulle tillsägas och
hade kontakt med i byarna. Det handtvingas att hålla sig till sina ”skattland
lade om ömsesidiga relationer.51
och hemwister i Fiällen”. Häradsrätten i Luleå socken dömde år 1675 bonDet blev också mycket vanligt i sluden Olof Knutsson i Rutvik till böter
tet av 1600-talet att gamla eller utfat54

för att han mot den kungliga resolutionen hade låtit samen Nils
Eriksson Galt bo hemma hos sig.
Dessförinnan hade Galt blivit
förvisad från socknen och hans
kåtor bränts upp.
Domen visar att det fanns bönder som gick emot de nationella och regionala myndigheterna
och tog emot samer som de alltid gjort. Landshövdingen greve
Douglas utfärdade 1695 en ”proposition” om att alla samer skulle
”drivas härifrån till Lappmarken”,
och verkar ha menat de samer
som bodde på kyrkans mark i
Gammelstad. En liknande order
om att fördriva ”Lappfålket” tillbaka till lappmarkerna återkom
från landshövding von Kothen
1773. Året efter gavs order om att
alla samer skulle registreras med ålder, sysselsättning och liknande vid
den årliga mantalsskrivningen.52 Vi
ser av ovanstående att fattiga samer
under mycket lång tid rört sig ner mot
bondbygden för att få arbete men också för att tigga. De som hade gamla
relationer till bönderna i byarna, och
som hittade sätt att försörja sig, kunde
sätta upp en kåta eller stuga i närheten av byn.
I det närbelägna Rutvikssund finns
dagböcker från mitten av 1800-talet.
De kommer från Pellgårdarna. Där
står allehanda kortfattade notiser om
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väder och nederbörd, om inträffade
händelser samt dödsfall i byarna runt
omkring. Under år 1870 står ”Stock
finn Lappen, tecknat Lapp i pulka”.
Vad notisen innebär vet vi inte, bara
att där fanns en same som kallades
”Stock finn Lappen” och var en del av
byns sociala liv, förmodligen en äldre
man. Senare på året står en kort notis i dagboken om att ”Stock finn Lappen” dött.53

promenera till platsen längs en åkerväg. Den odlade marken hör till en
näraliggande bondgård. På vägen dit
passerar man tre nybyggda villor som
ligger efter varandra på tomter i direkt
anslutning till åkermarken. Tomterna
är platta med odlade gräsmattor och
på tre av de tallar som sparats på rad
hänger tre likaledes nygjorda fågelholkar som är exakt likadana. Det är uppenbart att den gamla jordbruksbygden gradvis håller på att omvandlas
till en bosättning för pendlare.
På den plats där man förmodar att
ett samiskt viste funnit ligger ett raserat torn i trä som sönerna i bondgården gjorde som ett ungdomligt

Olika kulturlager tävlar om utrymmet på
Lappnäset, som här en rostig värmare av
modernare snitt.

Huslämningarna på Lappnäset
storverk för många år sen.55 Där ligEtt annat område i Rutvik som anknyter till samer är Lappnäset. Beteckger högar av sten från röjningen av
ningen finns med redan på 1749 års
de välskötta åkrarna. Tillsammans
karta över Rutvik. Där finns även ommed röjningsstenarna ligger det som i
rådet Renängen inriRiksantikvarieämbetets
tat, som idag inte finns
forninventering 1988
kvar på den topograbeskrivs som två husfiska kartan och inte
grunder. Där finns ockheller i folkminnet.54
så en lämnad galvaniserad plåt, några stora
Lappnäset ligger 2 km
cementrör och en rosöster om Rutviks cent
tig stor bytta som verrum, något bortanför
kar komma från en vatden separata bydelen
tenvärmare. De stenar
Brännan. Namnet har
som otydligt markerar
åtminstone från mitten
de två husgrunderna
av 1700-talet fram tills i
och spismursresterna,
dag använts i dagligt tal
som beskrivs i forninvilket visar på en lång
venteringen, är i dag
kontinuitet för platsen.
frodigt övervuxna av
Lappnäset ligger preLappnäset i Brännan utanför Rutvik finns med på kartor redan på 1700-talet. Det är
mossa. Det är myckcis i skogsbrynet mot
klassat som ett s.k. lappviste i Riksantikvarieämbetets inventering 1987. Då kunde
et svårt att avgöra vad
stora öppna arealer av
man urskilja två husgrunder och spismursrester. De var blandade med röjnings
som är naturliga stenar,
odlad jord. Man kan
stenar och övervuxna av lingonris och mossa.
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åkerstenar och delar av tidigare husgrunder.
Man får ändå en stark känsla av att
man vistas på en gammal boplats.
Platsen är noga utvald på ett torrt utstickande näs av tallskog. Omkring
300 meter i sydvästlig riktning ligger smala långsträckta och övervuxna slåtterängar som inte har brukats
på många år. Platsen har tidigare kal�lats Lappnäsänget och är i dag svårgenomtränglig genom det midjehöga
täta timotejgräset med sina lila ax som
växer ohejdat. En av de gamla ladorna
har rasat åt all fyra håll, som om den
blivit träffad av en splitterbomb. Man
måste tänka bort de jättelika åker
arealerna och lägga in tät skog och
våtmarker för att föreställa sig hur det
såg ut för kanske trehundra år sen. De
smala åkrarna med omgivande björkskog hjälper till att skapa proportionerna från den tid då Lappnäset var
bebott av samer. Bybor i Rutvik uppgav vid forninventeringen att samer
bodde där till slutet av 1800-talet.56
Omkring 1,5 kilometer nordost om
området ligger Kåtaheden som ju
också har tydlig samisk anknytning.
Helt klart höll samerna renar i området och hade bosättningar där. Om
det var fjällsamer som flyttade ner säsongsvis eller kustsamer som var halvnomadiserande inom ett mer lokalt
avgränsat område vet vi inte. Vi får
skilja på de som bodde i kåtor och de

som byggde sig hus. De som tog upp
ett hägn eller en gärda kring sin bostad, det vill säga en öppen gräsbevuxen yta eller mindre åker, får förväntas ha haft en mer varaktig bostad
som ett mindre timrat hus eller en
koja. I andra fall kan det lika gärna
ha rört sig om en enklare kåta eller
till och med tillfälliga vinterkåtor för
flyttsamer på väg.
Samiska boplatser i Björsbyn
Även i Björsbyn finns minnen efter
samiska boplatser i nära anslutning
till lämningar efter den tidigare med-

eltida bebyggelsen. Björsbyn är en av
de äldsta jordbruksbyarna i det som
senare blev Luleå socken. En av de tidigaste delarna av byn har legat vid
foten av Gammelåkersberget som fått
Det här smala vattenflödet var en gång i
tiden så strid att den
drev en kvarn som
var placerad här. För
samerna som bodde
på skogen var det
viktigt att ha tillgång
till kallkällor eller
rinnande vatten som
inte frös på vintern.

Uppe i skogen ovanför Björsbyn ligger den plats som kallas Lappgärdan. Birger Sundström,
barnfödd i Björsbyn, visar var den ligger i en glänta i närheten av en numera ytterst smal bäck.
Man kan ana sig till en ljusare skiftning i marken, men annars finns inga synliga spår efter bosättningen.
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namn efter en öppen ängsyta som
kallas Gammelåkern. Som namnet
antyder var det en av de äldsta åkrarna i byn. Inom ett några hundra meter brett område ligger flera medeltida bebyggelselämningar. I förhållande
till den strandlinje som gick här i slutet av 900-talet låg de då alldeles vid
stranden och upp mot berget.57 Det
finns inga arkeologiska fynd som knyter bebyggelsen till den tiden, däremot
till 1400-talet. Man får därför betrakta
jordbruksbebyggelsen i Björsbyn som
en medeltida företeelse.
När den första bosättningen skett
vet vi inte. Jakt och fiske kombinerat
med boskapsskötsel och handel har
med all säkerhet förekommit innan
åkerbruk etablerades. Det är i den senare fasen som Gammelåkern kommer in.58 Birger Sundström är född
i Björsbyn och guidar runt bland de
lämningarna som vittnar om den
äldsta bosättningen. Hans pappa var
med och hjälpte till med utgrävningar på 1920-talet då arkeologen Gustaf
Hallström undersökte området. Man
hittade då bland annat mynt från Erik
av Pommerns tid, som daterats till
den främre delen av 1400-talet.
I början av 1800-talet bodde här
också en same som kallades Gammelåkerslappen för att han hade sin
bostad vid Gammelåkern. Han omtalas i en nu förkommen dagbok som
bonden Erik Ersson i Björsbyn skrev

gers minne av platsen skulle den vara svår att hitta.
Han är nu 84 år gammal
och har traskat runt i skogarna här sedan han var
barn. När man går högre
upp i skogen och följer en
liten ynklig, nästan uttorkad bäckfåra kommer man
till området. Det ligger en
bit in i en djup och fuktig blandskog av björk, tall
och gran i en svag sluttBirger Sundström känner till två olika berättelser om samisk
ning uppåt.
bosättning i Björsbyn. Den ena är en anteckning om GamStorväxta stammar gör
melåkerslappen i en numera förlorad dagbok, som han
att
det som en gång var
kommer ihåg. Den andra är platsen i skogen som kallas för
en öppen plats, en gärLappgärdan.
da, för länge sedan är helt
igenvuxen. Vi stannar på en förhöjd
på 1830-talet. Birger läste den handyta strax ovanför bäckfåran och han
skrivna dagboken innan den lånades
gör en svepande rörelse över tallarna.
ut till en person som sedan tappade
”Här är det. Den kallades för Lappgärbort den. Han kommer ihåg texten ”...
dan.”59 Vad som en gång fanns här går
gjorde jag en gjutjärnspanna åt Gammelåkerslappen.” Det är bara tack var
i dag inte att utröna. Det är en plan,
att Birger kommer ihåg texten i den
torr platå alldeles nära rinnande vatförkomna dagboken som vi i dag vet
ten från bäcken. Den ger ett något ljuatt det fanns en same som bodde där.
sare och grönare intryck än den omAv det förstår man att många spår efgivande skogen, som en glänta. Man
ter samiska bosättningar måste vara
kan ana någon svag sänka i marken.
helt utplånade.
Här och där risiga öar av smågran och
Högre upp på Per Hindersaberibland pelarlika granstammar mitt i
get på den andra sidan om den gamgläntan, som om de tagit för sig och
la byvägen till Bensbyn finns en plats
frodas mitt i den gamla boplatsen.
i skogen som kallas Lappgärdan. Den
Birger har hört från äldre bybor att
finns utsatt på Riksantikvarieämbetets
samerna som bodde i hägn var utkarta över fornfynd, men utan Birstötta från samebyarna därför att de
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De skogssamiska kvinnorna brukade
plocka hjortron
som de satte i
en näverask och
grävde ner i en
myr eller under
mossa. På vintern tog de upp
asken och sålde
den till fjällsamerna och fick i
gengäld ost eller
Här tror Birger att Gammelåkerslappen hade sin stuga. Grunden är stenrenkött.60 Men
satt på ett egensinnigt sätt. Så gjorde man inte traditionella grunder vare
det faktum att
sig till bostadshus eller till lador eller förråd. Han säger: ”Det var en lada
kustsamerna bohär förr, men här tror jag att han har bott. För så här gjorde man inte en
satte sig i närhelada. Det är ju en rejäl grund med sten i mitten också.”
ten av byar visar
att de sökte sätt att leva i symbios med
inte hade några renar. Därför sökbönderna. Det kunde vara hantverk
te de sig till utkanten av bondbyarna.
som de specialiserade sig på, dagsDet ska ofta ha varit äldre ensamma
verksarbeten som de gjorde säsongsmän. Från senare delen av 1600-tavis men också tiggeri. Av flyttningslet finns beskrivningar av hur skogsmönstren ser vi att de som hamnade
samerna gärna sökte sig till en älv elsom kustsamer i närheten av Gamler sjö där de fiskade och jagade, men
melstads kyrkstad var både fjällsamer
de hade inte något permanent boende
och skogssamer.
utan rörde sig mellan olika ställen beFrån Riksantikvarieämbetets första
roende på säsong. Alla samer hade en
inventering finns uppgiften att Lappfisknot, både fattiga och rika. De samgärdan i Björsbyn skulle ha varit boer som bosatte sig i utkanten av bondplatsen för Stor-Lappen. Vid den sisbyarna jagade säkert fågel och andra
ta inventeringen 1987 fanns inga spår
djur med fällor. Fattiga samer brukakvar av varken kvarn eller samisk bode plocka lingon, blåbär, kråkbär och
stad.61 Något lägre ner efter bäcken låg
andra bär som de stampade ihop med
fiskben och åt.
den senare tillkomna Kvarngärdan.
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Vid den senare ska ha funnit en kvarn
och en spälk, alltså en vattendriven
maskin för att göra takspån.62 Båda
gärdorna låg i anslutning till bäcken som tidigare var mycket större och
stridare.
Kustsamernas bostäder utanför byarna verkar ha varierat från att ha varit enkla kåtor till timrade hus med
murad spis. Vi kan inte betrakta samernas kultur som statisk och oföränderlig. De moderniserade sina liv pre-

Interiören i stugan är från skogssamebyn
Viikusjärvi i norra delen av Kiruna kommun,
men den illustrerar hur en timrad bostad på
ett samiskt hägn kan ha sett ut även i luletrakten på 1700- och 1800-talet. En hel del
av de samiska bostäderna omtalas i samtida
källor som kojor eller kåtor i skogen. Att bo i
en timrad stuga var inte alla förunnat.
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cis som alla andra. De som höll på
traditionen eller av olika anledningar inte hade ork eller resurser nöjde
sig med en kåta. Skogssamernas kåtor
var gjorda av bräder med sex väggar,
ibland av granris eller tallris, ibland av
granbark eller torv.63 Vi kan förmoda
att de kåtor som byggdes i byarna utanför Gammelstad var gjorda på det
sättet. Samerna som bodde på skogen utanför byarna hade sina boställen på byns allmänna mark fram till
avvittringen, som skedde i mitten av
1800-talet. Därefter blev marken den
enskilde bondens ägo. Det kan ha påverkat möjligheten för samerna att bo
kvar.
Vi vet inte hur gamla de samiska bosättningarna utanför byarna är,
bara att de funnits i närheten av bebyggelsen. De få skriftliga källor som
är bevarade visar att det fanns en nära
kontakt mellan de bofasta bönderna
och samerna. Av de korta anteckningarna förstår man att samerna var en
del av vardagslivet för byborna. Det
visar exemplet med bonden Erik Ersson i Björsbyn som på 1830-talet hade
gjort en gjutjärnspanna på beställning
av Gammelåkerslappen. En sådan beställning krävde betalning i form av
arbete, in natura eller i form av kontanter eller också på längre kredit.
Oavsett vilket så visar det på en långsiktig vardagsrelation. Samerna var
skrivna och boende i byarna.

Domböckerna ger en
inblick i vardagslivet
Vi får bara glimtvisa inblickar i kustsamernas liv i luleåbyarna när vi söker
i de skriftliga källorna. De passerar
kortfattat i husförhörslängderna med
födelseår, giftermål, barnens födelseoch dödstal som ibland ligger mycket
tätt. Barnadödligheten var hög. Slutligen kommer deras eget dödsdatum.
Hur de levde får man gissa sig till av
kommentarer i marginalen, som att
en gammal man i Sunderbyn ”vid
pass 90 år” blev innebränd i sin kåta i
juli månad 1761. Enligt kommentaren
hade han ” i långan tid warit wistan-

Det är ofta äldre män som beskrivs som boende i kåtor eller kojor utanför byarna i Luleå.
Bilden Vithårig lapp, Kvikkjokk är målad av
Helmer Osslund 1911.
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des vid Sunderbyn och ther haft sin
kåta” när elden kom lös. Den gamle
mannen som var ”wanför och ensam”
kunde inte ta sig ut och ”blef lewande förbränd”.64 Tragiken som ligger insprängd i de kortfattade kommentarerna är lätt att leva sig in i, men det
är svårare att sätta sig in i vardagslivet. Vem hjälpte den samiska mannen
i vardagsbestyren? Hur klarade han
sin hygien? Vilka kontakter hade samerna med de bofasta bönderna? I vilka sammanhang besökte de kyrkan i
Gammelstad eller den nya staden Luleå?
Det är nästan bara i domböckerna som man får en något mer detaljerad inblick i vilka relationer kustsamerna hade med byborna. Då handlar
det om de samer som blev dömda för
brott. De skötsamma, som utgjorde merparten av den samiska befolkningen, förblir tysta. Men bland dem
som träder fram ur domstolsprotokollen får vi detaljer ur vardagslivet. Det
gäller exempelvis mordet på den samiska kvinnan Anna Nilsdotter i Rutvikssund 1696. Hon kallades allmän i
bygden för Lapp-Anna och mördades
på Lassgården i byn av soldaten Per
Qvick, som under lång tid blivit övertalad till mordet av husmodern och
pigan i den bondgård som försörjde
honom som rotesoldat.
Vid det extra ordinarie häradsting
som hölls den 26 januari 1697 i Luleå
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sockens tingslag rullades bakgrunden
till mordet upp. Berättelserna från de
åtalade ger några ögonblicksbilder av
Anna Nilsdotter. Det är ingen smickrande bild som målas upp, men det
är också en upprörande bild av hur
hjärtlöst marginaliserade människor
behandlades. Vi får backa tre år bakåt i tiden innan mordet begicks för att
vidga bilden.
År 1694 blev en kvinna benämnd
Lapp-Anna ”basad och hudstryken”
vid kyrkan i Gammelstad för stölder
hon begått. Att bli basad var det samma som att bli piskad på ryggen. Hudstrykning innebar att den dömde fick
sitta vid tingshusdörren med bar rygg
och att alla som gick ut gav henne
ett eller ett par slag över ryggen. Den
som mot betalning utförde bestraffningen på Lapp-Anna var en annan
same, kallad Lapp-Påhl. Han fick 2
daler och brännvin motsvarande 8 öre
för det utförda arbetet.
Två år senare blev hon återigen bestraffad med prygel för stölder. Den
som nu utförde bestraffningen var
samen Thomas Andersson. Sysslan
som profoss alternerade tydligen vid
den här tiden mellan två samer. Han
fick 3 daler och brännvin motsvarande
8 öre för den utförda bestraffningen,
något mer än Lapp-Påhl. Anna hade i
förhör berättat att tjuvgodset var gömt
i Sunderbyn, men det verkar ha varit väl gömt. De tre fjärdingsmännen

och länsman hade varit där tre gånger och letat innan de fann något av det
stulna.65 Om det är samma Anna som
i september samma år blev mördad i
Rutvikssund vet vi inte. Bestraffningarna för återkommande stölder stämmer helt med beskrivningen av den
Lapp-Anna som blev mördad.
Det som talar emot att det är samma person är att det i rättegångsprotokollen sägs att den mördade Lapp-Anna lyckats hålla sig undan två ting där
hon skulle ha anklagats för stöld. Eftersom Anna blev mördad i september så borde de två tingen avse tingen på vintern och på sommaren 1696.
I så fall fanns det två olika Lapp-Anna. Den första var hon som blev pryglad 1694 och 1696. Den andra var hon
som klarade sig undan tinget men
blev mördad.
Stöldligan i
Rutvikssund
Här talar vi om Anna
Nilsdotter som bodde i
en koja i skogen någonstans utanför Rutvikssund. Där levde hon
med sina två omyndiga
barn som var födda utanför äktenskapet. Mer
än så får vi inte veta om
barnen. Vi vet inte hur
gamla de var eller vem
som var far till dem.
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Hon kallades alltså för Lapp-Anna.
Förmodligen stal hon för att hålla sig
själv och sina barn vid liv. Det verkar
som att husmodern Elin Eriksdotter
på Lassgården i Rutvikssund och barnen i kojan var det tröstlösa nav kring
vilket hennes liv till stor del kom att
snurra.66
På Lassgården bodde vid tiden för
mordet också pigan Barbro som vuxit upp på gården och blivit uppfostrad
av Elin. Där bodde även Elins tjugoåriga son Erik och fosterpojken Olle på
tolv år. Dessutom hade Elin mot betalning tagit emot en sjuklig och dement kvinna som hette Margareta.
Hon var syster till länsmans hustru,
vilket var lite av ett ödets ironi eftersom gården visade sig vara ett utstuderat stöldnäste. Men det var också
denna underskattade Margareta som
senare kom att avslöja vad som hänt.

Den 26 januari 1697 hölls extraordinarie ting vid Luleå sockens
tingslag med anledning av mordet på den samiska kvinnan
Anna Nilsdotter, kallad Lapp-Anna. Tingshuset låg på norra
sidan av kyrkan.
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När Lapp-Anna stal korn ur hospitalsboden var det ur fattigstugans förråd hon stal. Fattigstugan
låg tidigare nere i backen vid Gamla Bodenvägen. Där fanns tidigare också sockenstugan, som
är det låga huset i förgrund på fotografiet från början av 1900-talet. Sockenstugan är numera
flyttad till södra sidan av kyrkan där den fungerar som kafé.

I rättegångsprotokollet kallas husmodern konsekvent för Hustru Elin
eftersom hon var gift. Mannen hade,
enligt bygdens spydiga tungor, övergett henne därför att hon var så elak
och lagd åt tjuvnad och oärlighet.
Den samiska kvinna som kallades
Lapp-Anna var en underhuggare i den
stöldliga som Elin underhöll och själv
levde på. Elin skulle kunna beskrivas
som en lulebygdens kvinnliga variant
av tiggarnas ledare Peachum i Tolvskillingsoperan.
Anna hade exempelvis i början av
året varit vid hospitalsboden i Gam-

melstad, som var fattigstugan i kyrkstaden, och där stulit tre tunnor korn.
Tunnorna transporterade hon ensam,
som det verkar, till Elin i Rutvikssund.
Det visar att det var en stark kvinna
som uppenbart var beredd att kämpa
för sin överlevnad. Om transporten
skedde på en kälke som hon drog eller på annat sätt framgår inte. Men det
var Elin som köpte kornet för en billig
penning.
Mellan stölderna gjorde Anna sina
vandringar mellan gårdarna och tiggde mat. Vid sådana tillfällen hände det
att hon sov över på Lassgården. Vi vet
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inte hennes ålder men eftersom hon
hade två omyndiga barn och myndighetsåldern fram till 1712 var 15 år så
måste hon ha varit åtminstone i trettioårsåldern, men förmodligen äldre.
Vi vet inte vem fadern var, om det var
en annan same eller någon i de närliggande bondbyarna. Att hon bodde
i en ”lappkoja” i skogen talar för att
hon fortsatte att bo på ett traditionellt
enkelt samiskt sätt. Med tanke på barnen bör hon ha haft någon slags kontakt med den släkt som hon och mannen hade, men det framgår inte. Inte
någonstans framkommer heller hur
hennes barn klarade sig när hon var
borta på långa vandringar med övernattningar.
Våren 1696 blev soldaten Per Qvick
rotesoldat på Lasshemmanet. Det
innebar att han och hans hustru Anna
fick bo där och få sin försörjning från
gården. Av de erkännanden som de
mordanklagade i Lassgården avlade så
framkom att samtliga, inklusive soldaten och hans hustru, regelbundet
stulit hö och korn ur lador i närheten
samt får som ägdes av andra bönder.
Anna ingick i en organiserad stöldliga. Enligt pigan Barbro och allmogens
vittnesmål hade Anna burit hem allt
hon stal till matmodern Elin ”och fått
mat och sitt uppehälle igen”. Att liera sig med Elin var en långsiktig försäkring för henne själv och hennes
barn. Om alla stölderna uppdagades
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skulle konsekvenserna bli kostsamma för samtliga inblandade. De skulle bli pryglade offentligt och få betala böter för det stulna men också stå
med skammen inför övriga bybor och
sockenborna. Varför rädslan att bli ertappad riktades så direkt mot Anna
är inte helt klart. Förmodligen hade
hon under lång tid varit del i de organiserade stölderna. När fjärdingsmannen sökte efter henne i samband med

Anna Nilsdotter ska ha haft två barn i kojan
i skogen där hon bodde. De dog av köld och
hunger sedan hon blivit mördad. Här en samisk pojke från Jokkmokk som är avbildad
hundrafemtio år senare av Fritz von Dardel.

kornstölden i hospitalsboden hade
husmodern Elin gömt henne i fähuset.
Elin och Barbro fruktade en rättegång och ”att denna begångna tjyvnad skulle bliva uppenbar och att
Lapp-Anna skulle bekänna alla som
varit med henne, köpt, dolt och gömt
tjyvgods med henne, och andra saker
de sinsemellan haft…”. Om Anna hotat att avslöja dem framgår inte, men
man ska också betänka att samerna
under 1600-talet var fruktade för sin
trolleriförmåga. Det under lång tid
planerade mordet på henne vittnar
om en stark rädsla för att ha henne i
livet. Än skulle de köpa in mercurium, det vill säga använda arsenik, och
förgifta henne, än skulle de ta död på
henne med hjälp av en rävsax.
Soldaten Qvick blir engagerad
i mordet
Det var soldaten Qvicks uppdykande
som gav mordplanerna en konkret
form. Ganska omgående började både
Elin och Barbro att bearbeta honom
att mörda Anna. Eftersom både han
och hans hustru från första början blivit indragna i stölderna så påverkade
Elin och Barbro också Qvicks hustru
för att få honom med på noterna. Han
var trög och ville inte, men till sist en
dag i slutet av september gav han med
sig. Pigan Barbro skulle lura med sig
Anna på en omväg runt fjärden på
hennes väg till sin koja. Under tiden
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skulle Per Qvick ta en genväg över
fjärden och ställa sig på pass vid ett
särskilt ”rum” för att med Elins mans
bössa skjuta henne.
Allt gick bra tills den avgörande
stunden var inne. Då svek nerverna
för Qvick. Han förmådde inte skjuta Anna och gick förbi henne utan ett
ord. Hon gick till sin koja och sina
barn. För detta fick soldaten bannor
när han kom hem. Kvinnorna ansatte
honom och slog honom på näsan när
han skyllde på att han inte sett Anna i
skogen. Några dagar senare var en ny
plan gillrad. Nu bad pigan Barbro att
Anna skulle komma med en flaska till
fähuset på kvällen när hon mjölkade.
Då skulle Anna få med sig mjölk. Den
tolvåriga fostersonen Olle följde med
och lyste med en lykta i fähuset och
Qvicks hustru stod och bevakade när
Anna fram mot kvällen kom och gick

Den döda kroppen efter Anna slängdes i en
uppgrävd grop ”ett käppkast” från fähuset
och grävdes igen. Efter rättegången grävdes
kroppen upp och begravdes på kyrkogården.
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Den här ladugårdsgrunden tillhörde Lassgården och är antagligen från början av 1800-talet
då stora ladugårdar med stengrund byggdes. De innehöll stora brunnar i nedervåningen för att
tillvarata den urinindränkta jorden från korna till salpetertillverkning. Ladugården från 1600-talet
var helt timrad och mycket mindre.

in i fähuset. Då kom Per Qvick efter
med en yxhammare som han plockat
åt sig i farstun. Inne i ladugården anklagade Per henne för att ha ljugit om
honom. Hon frågade vad hon ljugit
om. Då slog han henne några gånger i huvudet så att blodet stänkte över
halva mjölkbyttan i det flackande ljuset.
Pigan och Per drog den döda kroppen ut ur ladugården där hon och
Qvicks hustru delade på hennes vadmalskjol, som de senare gjorde om till
var sitt förkläde. Sedan lämpade de

kroppen i en tidigare uppgrävd grop
”ett käppkast” från fähuset och grävde
igen. En bisarr detalj är att Anna tidigare kommit och tittat på när Barbro
höll på att gräva hennes grav och undrat varför hon grävde så djupt. Barbro hade svarat att de skulle lägga sten
i den.
Efter mordet spred de inblandade
ut ett rykte att Lapp-Anna följt med
två soldater till skogs och att de for
fram och stal än här och än där. Ingen
brydde sig om hennes två barn i kojan. De dog ”merendels av hunger och
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köld” som rättegångsprotokollet lakoniskt berättar. Mordet uppdagades
senare på hösten av att den svaga och
senila systern till länsmannens fru
flyttades hem till länsmannens hem.
Där kvicknade hon ibland till och
kunde då berätta att hon hört vad som
egentligen hänt med Lapp-Anna.67
Bland bybor i närheten av Lassgården i Rutvikssund har sagts att
Lapp-Anna bodde på Lappnäset omkring 2,5 kilometer österut från Lassgården. Hennes väg hemåt borde då
ha följt någon form av väg eller stig
från Rutvikssund ut till gården JanOls. På 1645 års karta är det den östligaste gården från Rutvikssund mot
Lappnäset. Därifrån kan det bara ha
funnits gångstig hem till kojan. Det
låter rimligt med tanke på att platsen
hette Lappnäset, men i rättegångsprotokollet framkommer en detalj som
gör att man kan ifrågasätta var kojan
låg. Där säger nämligen Per Qvick att
pigan Barbro skulle ta med Anna och
göra en kringgående lov för att följa Anna en bit på väg hem till kojan i
skogen. Samtidigt skulle Qvick genskjuta över sundet och stå på pass när
hon passerade på väg hem och där
skjuta henne.
Det enda rimliga sund som man
kan tänka sig är Vargsundet som då
skar in alldeles nära Rutvikssund. Om
Qvick gensköt henne över Vargfjärden för att stå på pass så pekar det
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Det faktum att
Anna var tiggare och
blev mördad ger slående paralleller till
ett uppmärksammat
mord på en romsk
hemlös tiggare i Jönköping hösten 2018.
Tiggaren blev systematiskt avhumaniserad med nedsättande
beteckningar innan
han till sist mördaKustsamerna och andra egendomslösa gjorde
des i den park där
hantverksprodukter som korgar och rep till
han brukade sova.
notdragning, som de sålde.
På avvittringskartan från 1786 över Rutvik ligger Lassgåden på
Man ska betänka att
den inhägnade ytan märkt 7 och 1 till vänster. Per Qvick skulle ta
Lassgården. Om hon gjorde någon typ
i slutet av 1600-taen genväg över ett sund och ställa sig på pass för att skjuta Anna.
av sysslor för betalning i de andra gårlet
fördes
en
officiell
Det måste vara Wargfjärden som avses. Hennes koja kan därför ha
legat öster eller söder om Hallberget på kartan.
darna framkommer inte. I fallet med
kampanj för att förLassgården handlade det om att sälja
bjuda samernas tigstöldgods till underpris mot mat och
gande i kustsocksnarare mot att han ställde sig vid den
husrum ibland.
narna, vilket säkert bidrog till att göra
gamla kyrkvägen mellan Rutvik och
Så var det förstås inte för alla. Den
bönderna avoga till samer. Det bidrog
Björsbyn och där stod och väntade på
samiske klockaren i Jokkmokk, Ansäkert också till hur Anna kom att dehenne. Om man tar sig över Vargsundreas Lundius, beskrev på 1670-tamoniserades av de sammansvurna i
det från Lassgården i Rutvikssund så
let hur de fattiga samerna gjorde
hamnar man där. Då skulle kojan
hantverksprodukter som de såldär hon bodde med sina två barn
de i de svenska städerna. De gjorsnarare ha legat i skogen mellan
de exempelvis korgar av näver som
Rutvik och Björsbyn. En kilomede band samman med rötter, vilka
ter österut från Vargfjärden fanns
först kokats mjuka i stora kopparockså enligt byatraditionen ett så
kittlar med lut. Av rötter tvinnade
kallat lappviste. Det är utmärkt
För att komma över ån vid Rutvikssund utan båt finns
de också rep som kunde användas
i Riksantikvarieämbetets forn
endast bron vid Rutvik utmärkt på kartan. Om Anna
vid notdragning.69 Den samiska
inventering 1987.68 Om det var där
bodde på Lappnäset var det en naturlig väg att gå, men
Anna och hennes barn bodde får
befolkningen var differentierad
det gick också att gå tillbaka på andra sidan ån och
vi däremot aldrig veta.
som den svenska.
komma till östra sidan av Vargfjärden.
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man i nya Luleå. Enligt en förteckning över boende i den nya staden
hade han ett ganska stort hus i Norra
hamnen där scenskolans lokaler numera ligger. Han hade 1704 också ett
laxfiske vid ”Gråsiälsgrundet” tillsammans med rådmannen Erik Ersson
Orre. En anledning till att Hans Ersson Biörn anställde samer kan ha varit hans bakgrund. Hans farfar
hette sannolikt Påhl, var birkarl i Björsbyn och kom från de
s.k. Björngårdarna, därav tillnamnet Biörn. Det fanns hos
Biörn-släkten en gammal tradition att byta tjänster och varor
med samerna.71
I samma hus som Karin arbetade den tjugoettårige samiska
drängen Olof Larsson, som verkar ha haft en relativt fast tjänst
eftersom det står att han ”tjänade i staden”. De två ungdomarna sov båda över i Hans Ersson
Biörns hus i Norra hamnen en
natt i oktober. Det är upprinnelsen till de rättegångar som
de blev indragna i. Han berättade senare i förhöret inför tingsrätten i Luleå att Karin ”kom
hos honom om natten i sängen”
och började killa honom. Därefter låg de med varandra och
hon var kvar hos honom hela
Norra hamnen i Luleå. Den expanderande sjöfarten i Luleå gav
natten. I sängen lovade han
arbete. Så var det för den samiska drängen Olof Larsson som
henne att ifall hon blev med
”tjänade i staden”

Anna Nilsdotter var inte välsedd i
bygden, men den korrekta rättsprocess som genomfördes från tingsrätt upp till hovrätt för att rannsaka
hennes mördare visar att hon ändå
betraktades som lika inför lagen.
Mördarna bestraffades enligt samma straffsats som om offret varit en
svensk bonde. Hennes kropp grävdes upp ur åkern och begravdes på kyrkogården. Per Qvick,
Elin och Barbro dömdes i hovrätten till döden genom halshuggning. Kvinnornas kroppar skulle efteråt brännas på bål.
Qvicks huvud skulle sättas upp
på en påle för allmänheten att
beskåda. Kroppen skulle styckas och läggas på fyra steglar.
Elins tjugoårige son fick nio
gatlopp som straff. Qvicks hustru skulle hudstrykas vid tingsstugans dörr.
Den förbjudna graviditeten
i Gäddvik
Rättegången om den mördade samiska kvinnan i Rutvikssund visar hur situationen för
de fattiga samerna som bodde
på skogen kunde se ut. Ett annat rättsfall utspelade sig några år senare i byn Gäddvik. Det
ger en inblick i hur vardagslivet
för de samiska vallpigorna kunde se ut.70 Det handlar om den

unga samiska kvinnan Karin Olofsdotter som var en av dem som sommaren 1706 var nere vid kusten för att
få jobb. Hon var i sextonårsåldern och
tog sig fram på diverse småjobb.
Vad hon gjorde under sommaren
framkommer inte, men i mitten av
oktober var hon i tjänst hos borgaren Hans Ersson Biörn, som var råd-
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Ett vanligt arbete för samiska kvinnor i luletrakten var att valla kor på sommaren. Männen fick
jobb som drängar i byarna eller med diverse arbeten i staden. Akvarellen är gjord på 1800-talet,
antagligen vid Bergviken med Luleås stadsprofil i bakgrunden.

barn skulle han ta henne som äkta.
De berättade var för sig att de därefter aldrig legat med varandra och inte
heller pratat med varandra. Ändå sa
Olof att han hade sett henne ”som oftast”. Det betyder att de båda hade
jobb i staden under hösten.
Det visar att samer precis som andra bodde i det nya Luleå och rörde
sig in och ut efter hur de fick arbete.
De kan också ha sett varandra i Gammelstad i ärenden. Senare på hösten
var Karin i tjänst hos samme Hans
Ersson Biörn i två veckor och hjälpte
till att ta upp mossa. Det kan ha varit

renlav till transportrenarna som användes för handelsresor upp till lappmarken, men det kan också ha varit
mossa till korna, vilket inte var ovanligt vid den här tiden.
I slutet på året och i januari hade
hon korta anställningar på olika ställen. Hon märkte att barnet växte i magen, men talade inte med Olof om
detta. Från slutet av januari till slutet av mars var hon i tjänst hos några
som hon följde upp till lappmarken.
Det var antagligen handelsmän som
reste upp för att handla med samerna,
möjligen samme Ersson Biörn som
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hon jobbat hos tidigare i omgångar.
Hennes samiska språkkunskaper måste i det sammanhanget ha varit en tillgång eftersom hon kunde tolka mellan köpmännen och samerna.
På 1600-talet brukade fattiga samer under senhösten ta sig ner till de
svenska byarna och städerna för att
tigga. Vid tiden för Marie bebådelsedag i slutet av mars reste de återigen
upp till sina fisketräsk och blev där
hela sommarhalvåret.72 Karin Olofsdotter gjorde tvärtom, reste upp till
lappmarkerna på vintern och ner till
kusten för att arbeta på sommaren.
Det visar återigen att människor inte
var stationära utan rörde sig efter hur
arbetstillfällena yppade sig, men också att samernas liv inte var stöpta i en
enda mall. En del var redan i slutet av
1600-talet på väg att dras in i landsbygdens och stadslivets nya former av
försörjning. Andra levde enligt förfädernas gamla traditioner.

På kartan från 1686 är Johan Ersson ägare
till Norsgården. Hans son Johan Johansson
anställde Karin Olofsdotter som vallpiga våren 1707. Hon var då gravid.

s a m e r n a n ä r a g a m m e l s ta d

Stödet från andra samiska kvinnor
På vårvintern tog sig Karin ner till
kusten igen och fick jobb som piga
hos bonden Johan Johansson på Norsgården i Gäddvik. När snön smält
bort och man kunde släppa ut korna

På ovanstående karta för storskifte i Gäddvik
1774 är Norshemmanets ägor markerade
på den östra sidan av älven. Drygt sextio år
tidigare arbetade Karin här som piga.

på bete i skogen fick hon arbeta som
vallpiga. Karin hade ett litet kontaktnät av andra samiska kvinnor som
jobbade på bondgårdar i närheten. På
andra sidan älven arbetade Gunnila Andersdotter, som också var född i
lappmarken. Hon hade arbetat de senaste sex åren som piga ”på landsbygden” eller ”landet” som allt nedanför
lappmarksgränsen kallades.
På vägen mot Gammelstad låg Hans
Rehnhorns stora gård. Han var befallningsman över lappmarkerna. Där arbetade Ella Pålsdotter som Karin hade
kontakt med. Hon var också samiska.
Det är tydligt att Karin inte hade tillräckligt förtroende för pigorna på sin
egen gård för att avslöja sin belägenhet. Hon var nu i sjunde månaden och
hade inte berättat för någon annan
att hon var gravid. Ingen hade heller
upptäckt någonting. Med stor vånda
bar hon hemligheten för sig själv.
Lördagen den 18 maj, efter att hon
blivit fri från arbetet på gården, tog
hon en båt och rodde över till Gunnila på andra sidan älven. Hon berättade nu att hon var gravid. Gunnila frågade då om matmodern kände till det.
Karin ljög då för henne att hon berättat det för henne. Hon sade att hon
inte vågat berätta det för sin far och
mor, vilket Gunnila uppmanade henne att göra.
Dagen efter for Karin med husbondfolket i Norsgården till kyrkan
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Den gamla Norsgården på bilden innehöll
delar från 1600-talet. Den är numera rivet.

för att fira bönhelg. Där träffade hon
andra samer och hon berättade hur
de ”hållit på att leka och stussa” med
varandra. Då kom en ung dräng från
landsbygden, som hon inte kände,
och kastade henne i backen så hårt att
hon direkt märkte att hon gjorde illa
sig i ryggen. Hon sov över med husbondfolket i Gammelstad, antagligen
i Norsgårdens kyrkstuga, som är den
visningsstuga på sydvästra sidan om
kyrkan som Luleå hembygdsföreningen äger och som används vid guidningar i kyrkstaden.
Nästa dag var en måndag och själva böndagen. Allt husbondsfolk var
kvar i Gammelstad, men då var hon
så dålig att hon inte orkade gå i kyrkan. Samma dag åkte hon hem med
de övriga. Det är tydligt att hon hade
parallella identiteter. Formellt identifierade hon sig med husbondfolket,
det kollektiv som hon levde i och som
hon delade arbetslivets vardag med.
Det mer näraliggande privata kollek-
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lövkvistar över det så att hon skulle
hitta det igen. Hon vågade inte ta det
med hem för husbondfolkets skull.
Därefter gav hon sig hem med boskapen. Hon stretade på
över myrarna, kämpade för att ta sig hem. I
rätten beklagade hon
sig. ”Gud nåde mig, jag
var oförståndig!” ”På
vilket sätt?” ”Att jag
lade barnet på en tuva
och löpte iväg”. Under
vandringen kom efterbörden, som hon lämnade där den var. På
kvällen gick hon till
”Om middags tijden wille boskapen
sängs med dottern i
heem hwilket hon tyckte wara för
huset, men berättade
ingenting om vad som
bittigt, och enär hon kom ned till en
hade hänt.
Missfallet i skogen
myra, Lilltiärn wid namn, födde hon.”
Nästa dag var hon
Nu hände saker slag i
ute med korna i skoslag. På tisdagen gick
gen igen, men inte på det stället där
navelsträngen. Sedan band hon ihop
hon åter vall med korna i skogen, den
hon fött barnet. Inte förrän ytterligaden med en trådända. Därefter tog
här gången tillsammans med husbonre en dag senare körde hon korna till
hon fostret, tvättade det lite med mosdens dotter. Nästa dag gick hon enplatsen, men upptäckte till sin fasa att
sa på kroppen för att inte odjuren
sam med korna. Det kändes inte bra.
fostret på tuvan var borta. Bara de tre
skulle få vittring på det. Det var ett
Redan mitt på dagen ville korna gå
lövkvistarna fanns kvar. Det var frevälskapt gossebarn. Hon fick återigen
hem men hon tyckte att det var för tidagkväll och väl hemma fick hon til�frågan från rättens ordförande om det
digt. Kraftiga värkar satte till och när
låtelse från matmodern att få fritt att
fanns liv i barnet. ”Nej, där fanns inget
hon kom ner till en myr som kallades
hälsa på Gunnila. Hon tog båten och
liv. Jag tvättade det på kroppen, men
Lilltjärn så lade hon sig ner mellan två
rodde över älven. Efter ett tags saminte i ansiktet och inte i öronen. Jag
tuvor och födde sitt barn.
varo tyckte Gunnila att Karin såg avförsökte inte öppna ögonen på det.”
Hon svimmade under förlossningen
smalnad ut. Då berättade hon vad
Sedan hon tvättat det lade hon det
och när hon vaknade låg barnet bredsom hade hänt.
på en mosstuva och bredde tre små
vid henne. På fråga från rättens ordtivet var de samiska ungdomar som
hon lärt känna i lulebygden. Det var
till dem hon sökte sig på kyrkbacken för en stunds samvaro och för att
få höra skvaller. Det
var dem hon lekte ungdomslekar med. De
var med en samisk ung
man hon blivit gravid. När hon behövde
råd och stöd i sin förbjudna graviditet vände
hon sig till sina samiska väninnor. Man kan
förmoda att hon efter
sammanhanget växlade mellan samiska och
svenska, de två språk
som hon behärskade.

förande säger hon att hon inte såg något liv i barnet. Hon satt en stund vid
myren och grät med barnet i sin famn.
Därefter tog hon sin kniv och skar av
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De tog båten tillbaka och vandrade
efter landsvägen mot Gammelstad till
Ella på Rehnhorns gård. Under den
här samvaron med tre sameflickor får
man förmoda att de talade sitt samiska modersmål. De var ensamma och
behövde inte dölja det för någon. Karin blev nu ansatt med intima frågor.
Hade hon visat barnet för folket? Hur
stort var det? Vad har hon gjort av
barnet? Hon svarade undvikande på
alla frågor.
På natten låg de
tre kvinnorna spritt
språngande nakna bredvid varandra i
Rehnhorns gård. Ella
dristade sig att säga:
”Jag tror inte att du haft
barn efter du törs ligga
naken bland oss!” Gunnila undersökte nu Karins bröst och prövade att mjölka dem men
ingen mjölk kom. De
var helt jungfruligt vita.
Karin svarade: ”Jag har
haft barn.” Senare busade de med varandra
och ”narrades, brottades och stimmade”. Karin såg helt
frisk ut och visade inga tecken på att
hon varit sjuk. När hon en stund blev
ensam med Ella berättade hon att barnet förfarit, att hon fått missfall.
Nästa morgon gick var och en till

sitt. När Karin kom hem satt matmodern Elisabeth Eriksdotter och spann
ullgarn. Tre oförbrukade måltider
stod och väntade på henne, och hon
tillbads att äta men orkade inte. Elisabeth frågade om hon var sjuk, men
Karin nekade. I det trevande samtal som nu kom igång berättade hon
att hon förstått när hon kom ner från
lappmarken att alla skulle tala illa om
henne. ”Om vad?” Hon förtydligade att husbonden i Rehnsgården vis-

”Sedan hon det twättat lade hon
det på en måssa tufwa wid öppet
och bredde tre små löfqwistar der
på, att hon skulle hitta igen det.”
ste att kyrkoherdens fru i Gammelstad
anklagat henne. ”Vad är det andra vet
som inte jag vet? Vad har du gjort?”
Tystnad. ”Är du med barn?” Inte förrän nu bekände Karin tigande för sin
husmor.
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Och nu slog det Elisabeth hur slank
Karin såg ut. ”Jag rår inte därför”, svarade Karin tyst. ”Har det förfarit i förtid”? ”Jo.” Därmed drog hon Karin på
dörren och gick till fähuset. Och skrivaren till rättegångsprotokollet skriver om hustru Elisabet att hon ”…
tog så illa vid sig att det svartnade för
hennes ögon, och så när matmodern
hade dånat.” Karin for ensam ut i skogen. När hon mot kvällen kom hem
gick Elisabeth emot henne och undrade om hon inte ljög
om sin graviditet. Hon
ville undersöka Karins
bröst, men då for Karin över en gärdsgård
återigen till skogs. En
timme senare var hon
hemma och låg i bodan.
Då hade Ella kommit till Norsgården för
att söka upp Karin för
att höra mer om vad
som hänt. Den föregående natten hade inte
gett henne någon ro.
Tillsammans med en
svensk piga gick Ella in
till Karin i den boda där hon låg och
vilade. Nu berättade Karin att hon fött
barnet ensam i skogen. Ella frågade
då: ”Varför gjorde du det?” Karin svarade: ”Vad skulle jag göra när det kom
på mig i skogen!” Också husmodern
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Elisabeth var in i bodan
och uppmanade Karin att
söka reda på barnet. ”Jag
har letat hela dagen och
vet intet varest det är, och
finner det ej igen”, svarade
Karin.
Sökandet efter fostret
vid Lilltjärn
Trots sökande i äldre kartor och vandringar i terrängen med utgångspunkt
från Norsgården har det
varit omöjligt att trehundra år efteråt hitta den myr
som i början av 1700-talet av byborna kallades
Rättegången mot Karin Olofsdotter visar att många samiska kvinnor vandrade ner till kusten i början av
Lilltjärn. Redan då hade
1700-talet för att söka jobb som pigor i bondgårdarna. De sökte stöd hos varandra och umgicks ibland efter
den tidigare sjön alltså bli- arbetet eller på helgdagar. På bilden två kvinnor i Svartå i mitten av 1800-talet.
vit en myr. Terrängmästat bortsprungna kor.73 Lilltjärn kan
gammal, på Norsgården hösten 2018
sigt är det troligast att myren Lilltjärn,
berättade han om hur korna betedsom hon drev ner korna till, låg norrmöjligtvis ha legat vid de sanka partide sig när han var barn. Då släppte
ut längs vägen mot Gammelstad. I
erna åt Notviken till, men vi lär aldrig
man fortfarande ut korna på skogen
skogen ner mot älven finns fortfaranfå veta var den plats låg där hon födde
för att beta. Som barn på 1920-talet
de fuktiga skogspartier, mossar och
sitt barn.
fick han ofta valla korna och han bemyrliknande marker. Landskapet pasVåren 1707 visste man på Norsgårrättar att de alltid gav sig iväg mot
sar väldigt väl in på beskrivningen av
den i Gäddvik precis var Lilltjärn låg.
Karlsvik, aldrig mot norr. ”De brukahur hon drev korna ”ner mot myrorMatmodern Elisabeth ville på sönde ringa från Karlsvik och var arga,
na”. Mot Karlsvik ligger mest stora och
dag morgon att de två pigorna Karin
att nu är korna här. Då fick man gå
torra sandhedar även om det kan ha
Johansdotter och Gertrud Nilsdotter
och hämta dem”, berättade han. Å anfunnits små myrar där trehundra år
skulle följa Karin till skogs och leta efdra sidan har Birger inget minne av
tidigare.
ter barnet. Då sprang Karin återigen
några myrar i riktning mot Karlsvik
Det finns däremot andra uppgifiväg. När hon senare kom tillbaka sa
trots att han ofta sprungit fram och
ter som talar för Karlsvik. I en interhon att hon legat i en hölada hela titillbaka i skogarna som barn och levju med Birger Åström, nittionio år
den. Nu följde hon med de två andra
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pigorna till skogen. Vid Lilltjärn satte
hon sig på tuvan där hon lagt barnet
och grät. Hon berättade som tidigare hur hon torkat barnet med mossa,
men nu sa hon att navelsträngen av
sig själv gått av och att hon inte behövt skära av den med kniv som hon
tidigare berättat. Det var tydligen någonting hon hittat på för att göra berättelsen mer trovärdig. Pigan Karin
Johansdotter sade sig ha sett två eller tre björkkvistar som låg på tuvan.
Hon berättade också att det var en
grop på tuvan där Karin tagit mossan
när hon tvättade barnet och där hon
sedan lagt tillbaka mossan. Hon ville
röra i gropen med en kvist men Karin
protesterade. ”Inte må ni tänka att jag
lagt något barn där!”
Allt var nu avslöjat för de närmast
inblandade och var ute på bygden.
Karin blev arresterad av länsman Rudolph Hahn som gav i uppgift till ”två
beskedliga hustrur” som själva fått
barn att undersökte hennes kropp.
De kunde inte finna några tecken
på graviditet. Båda brösten var vita
och hårda, men det vänstra lite lenare och mjukare. Den ena av kvinnorna, Margetha Olofsdotter, följde också med fjärdingsman Hans Larsson
till Lilltjärn att leta efter barnet. Även
länsman var med och de rev i mossan
och sökte under rötter utan att finna
något.

Birger Åström, 99 år gammal vid intervju
tillfället 2018. Som barn vallade han familjens
kor i samma skogar som Karin hade gjort.
”Korna gick alltid mot karlsvikshållet”, berättade han.

Rättegången mot Karin
Den 13 juni blev Karin kallad till ett
extra insatt ting på grund av brottets allvarliga art. Hela förloppet genomgicks och de inblandade som re-

fererats ovan klev fram och gav sina
vittnesmål. Det fanns förmildrande
omständigheter, som hennes unga ålder och att hon aldrig under rättegången vikit från sin huvudberättelse,
men rättvisan måste ha sin gång i lägre instans. Luleå tingsrätt dömde henne till döden enligt Kungl. Maj:ts Plakat om förbud mot barnamord från
1681 och 1684. Därefter skickades domen till hovrätten för bedömning.
Det var ett vanligt tillvägagångssätt att
tingsrätten dömde enligt lagens bokstav och att det var upp till hovrätten
att väga in förmildrande omständigheter.
I början av juli, knappt en månad
senare, begärde Svea hovrätt, efter att
ha genomgått tingsrättens protokoll,
att landshövdingen skulle ta reda på
Karin kristendomskunskaper och om
hon kände till de regler om barnafö-

Ur rättegångsprotokollet den 13 juni 1707: ”Karin Olofsdotter med suckande således bekänner
det hon farit illa åt – begynnande således sin utsaga att 14 dagar efter Michaeli…”. Därefter
berättar hon sin historia för rätten.
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dande som hörde samman med den
kristna tron. I skiftet mellan september och oktober begärde hovrätten in
ytterligare kompletteringar kring olika
detaljer från förhören, den här gången
från häradsrätten. Karins matmoder
Elisabeth Eriksdotter hade under vittnesed berättat att Karin sagt till henne att kyrkoherdens hustru vid kyrkan
uttalat sig som om hon hade kunskap
om Karins tillstånd. Denna hustrus
namn fanns däremot inte med i rannsakningshandlingarna.
Nu begärde hovrätten att hon skulle
förhöras i Karins närvaro i ett komp
letterande ting. Man erinrade också
om att ”lappdrängen” Olof Larsson lovat att äkta henne om hon blev gravid,

Barthold Sadlin var först skrivare och sedan
bergmästare vid bruket i Kvikkjokk. Här är
grunden till bruksskrivarens hus i Kvikkjokk
där han bodde på 1690-talet. Karin föddes
påskhelgen innan han kom till bruket.

och tillade underförstått ”om
han och hon
med lifvet skulle blifva benådade”. Nu ville
de veta om löftet
stod fast med en
tydlig underton
att det kunde var
en förmildrande omständighet
som kunde rädda livet på henne. Så ville man
veta Karins ålder.
Dottern till en
samisk smed
Den 2 november hölls ny rättegång i Luleå
tingsrätt. Karins
far, Olof Anders- Gruvfältet på Kedkevare var utsatt för väder och vind och arbetsför
son, fanns nu på hållandena var hårda. All ved måste transporteras dit. Målning av Anna
plats och kal�Nordlander.
lades fram. Han
hålla nere åldern på sin dotter i hopp
kunde inte berätta exakt hur gammal
om att rädda hennes liv eller om han
hon var, men trodde nog att hon var
helt enkelt inte hade räkning på henfemton eller sexton år gammal. Det
nes exakta ålder.
kunde innebära att hon var under
Som många andra samer hade Olof
myndighetsåldern på femton år när
fått jobb i de gruvnäringar som starhon blivit gravid, vilket kunde vara en
tade på olika håll i Norrbotten under
förmildrande omständighet för Karin.
1600-talet. De flesta samer fick arbete
Vi vet inte om han medvetet försökte
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med att transportera byggnadsmaterial, människor och malm med hjälp
av renar. Det var samerna som kom
att utgöra en viktig nerv i den transportkedja som bildades från gruvorna
i fjälltrakten ner till kusten. Ett mödosamt och tidskrävande arbete som
krävde många renars liv när de drevs
för hårt med tunga laster. Även om
samerna fick betalt för sitt arbete var
det inte ett välsett arbete. Gruvfogdarna var kända för sina hårda krav på
de anställda. Det resulterade i att en
hel del samer flyttade mot den norska
sidan för att komma ifrån gruvverksamhetens krav.
Olof fick arbete som smed vid den
nya silverfyndigheten på kalfjället
Kedkevare drygt fem mil nordväst om
Kvikkjokk, mitt inne i den mest otillgängliga fjällvärlden.74 Där fanns ingen skog att använda för att timra upp
byggnader, det var ont om ved. Stormarna kunde drabba det kala fjället
med full kraft. Där växte ett litet gruvsamhälle fram och där föddes Karin.
Det visade sig finnas koppling-

ar mellan Karins föräldrar och befallningsmannen över lappmarkerna, Hans Rehnhorn, som ju ägde den
gård nära Gammelstad där Karin sovit
över med Gunnila och Ella efter missfallet. Rehnhorn hade arbetat i tjugotvå år vid gruvan i Kedkevare och
hyttan i Kvikkjokk. Han kom ihåg när
Karins far gifte sig och att de då hade
ett barn. Olof sa då att det var Karins syster som han tänkte på. Hon
var född tidigare. Karin föddes under
bergmästare Faggs tid innan bergmästare Sadlin kom till gruvbyn. Då fanns
ännu ingen präst där och Olof hade
därför rest ner till Randijaur där han
träffat prästen Daniel Elm som döpte henne.
Nu uppstod en diskussion i rätten mellan Karins far och Rehnhorn
om hennes ålder. Olof hävdade att vid
påskhelgen innan bergmästare Barthold Sadlin kom upp till bruket föddes Karin, vilket var 1690. Rehnhorn
hävdade att det måste ha varit ett år
tidigare, men till sist enades de om
att hon var född vid påsktid 1690. Det
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betyder att hon var sexton år när hon
blev med barn.
Långväga relationer mellan
samer och svenskar
Vi ser här hur Gammelstads kyrkstad
inte kan betraktas som en isolerad
geografisk företeelse skild från fjällområdet. Det fanns vid den här tiden

Den yttersta udden i Karlsvik vid inloppet till
Notviken kallas i häradsekonomiska kartan
1859-78 för Lappskatan, vilket betyder Lapp
udden. På de böljande sandhedarna intill
finns ypperlig renlav för rastande renar.
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en regelbunden trafik mellan kust och
fjäll. Fram till 1693 hade Jokkmokk
och Gällivare varit en del av Luleå
socken. Exemplet med Karins familj
visar hur personliga relationer kunde finnas mellan de som bodde i den
yttersta fjällvärlden och de som bodde i kustområdet. Det var sannolikt
ingen slump att den samiska flickan
Ella Pålsdotter sökt och fått jobb på
Rehnhorns gård nära Gammelstad.
Med sitt långvariga arbete som befallningsman över lappmarkerna och arbetet vid gruvan i Kedkevare och på
annat håll hade han upprättat kontak-

ter med samer och säkert bytt tjänster
och gentjänster vid många tillfällen.
Det är förmodligen inte heller någon slump att Karin Olofsdotter sökte jobb i Norsgården. I en räkenskapsbok framgår att Norsgården år 1845
hade sju renar varav två årskalvar.
Den same som skötte gårdens renar
för gårdens räkning hette Lars Andersson Svensk och var mantalsskriven i Jokkmokk. Gården hade eget
renmärke.75 Den nuvarande ägaren
till Norsgården, den nittionio år gamle Birger Åström, intervjuades hösten
2018 om vilka relationer gårdens äga-

Handelsresorna mellan kusten och marknaden i lappmarken har långa traditioner. Norsgården
hade ännu 1845 sju renar för transporter. I det gamla köket fanns en särskild plats för renskötare som behövde övernattning. Vi ser en obruten tradition från birkarlarnas tid. På bilden ser vi
luleköpmän på väg till marknaden i Luleå lappmark.
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re haft till samerna. Han berättade då
att de som bott på Norsgården tidigare bedrivit handel uppe i lappmarken.
”Norsgården hade en eller två renar.
Det var en lapp som hette Andersson i Jokkmokk som hade hand om
dem. Det var renar enbart för transport av olika slag”, berättade han. Från
när han var barn i början av 1920-talet
minns han svagt att på golvet i gamla
köket fanns en särskild plats som var
reserverad ifall det kom nån renskötare som behövde ha en sovplats.76 Det
fanns alltså upparbetade historiska relationer mellan samerna och de som
bodde i Norsgården. På den häradsekonomiska kartan 1859–1878 över
Luleå kallas det närbelägna Karlsvik
för Lappskatan, förmodligen för att
det var ett traditionellt ställe för samerna att slå upp sina kåtor på när de
besökte Gammelstad och Luleå.77 Där
fanns bra med renlav på den näraliggande Nordantillheden, vilket var viktigt om man skulle stanna ett tag.
Gruvan i Kedkevare hade öppnats
1661 och blev aldrig någon lönsam
affär. Den ingick i Luleå silververk,
som förutom gruvan i Kedkevare och
en senare upptäckt fyndighet i Alkavare också bestod av ett silverbruk i
Kvikkjokk. Den drevs från starten av
Bergskollegium, som under fem år
lyckades arrendera ut den till två luleåborgare. Också här framgår hur
kust och fjäll var i kontakt med varan-
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dra. Senare drevs silververket ett tag
av Västerbottniska Bergslagssocieteten med 300 delägare, men 1702 lades
verksamheten ner.78 Karin var då tolv
år och det är möjligt att familjen då
flyttade ner till Luleå. Olof var smed
och måste ha övergett renskötseln för
länge sedan. När bruksverksamheten
tog slut var han i sextioårsåldern och
måste hitta ett nytt arbete att leva på.
Han drog till kusten för att hitta nånting nytt.
Olof Larsson sviker sitt löfte
Nu trädde Karins konfirmationspräst
i Gammelstad, magister Johan Uneus,
fram för rätten. Han berättade att han
hade förhört henne och examinerat
henne, men att han bedömt henne
som svag i ”Cristendooms Stycken”.
Av det faktum att hon konfirmerats
av honom i kyrkan i Gammelstad förstår vi att hon bott i bygden av och
till de sista två-tre åren eftersom man
inte fick konfirmeras förrän man fyllt
femton år. Vi vet att Karin vid sexton
års ålder sökte olika arbeten i Gammelstad och Luleå och på hösten blev
med barn.
Nu kom också frågan om vad prästens hustru sagt om Karins tillstånd
eller inte. Eftersom hon var liggande i
barnsäng kunde hon inte personligen
delta, men hade avlagt sitt vittnesmål
med maken och två vittnen närvarande. Uneus berättade nu för rätten att

hans hustru inte alls kom ihåg att hon
träffat Karin, än mindre talat med
henne. När hustrun nu efteråt hört
sig för bland tjänstefolket framkom
att Karin, efter att hon kommit tillbaka från lappmarken till Luleå i slutet
av mars, gått till prästgården i Gammelstad för att söka jobb med att valla
korna över sommaren. Hon hade varit
två veckor i tjänst hos dem på våren
men därefter ”löpt därifrån”. Det var
då hon sökte och fick tjänst hos bonden Johan Johansson i Gäddvik med
att valla korna på skogen.
Slutligen kallades den unge
drängen Olof Larsson
upp, han som legat med
Karin en natt i oktober i borgare Hans
Ersson Biörns hus i Luleå.
I tingsrättsförhandlingarna i juni
erkände han att han
legat med henne och
att han i sängen lovat
att äkta Karin om
hon blev med barn.
Svea Hovrätt hade i
sitt utlåtande antytt att
det unga paret kunde bli benådade ifall
han tog henne som
äkta. De hade ju
fått ett barn tillsammans även om det
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var dödfött och Karin lämnat det på
skogen. Nu frågade tingsrättens ordförande hur han ställde sig till löftet
att ta henne till sin äkta hustru. Det
visade sig att han ändrat sig helt och
hållet. Han ville inte alls äkte henne
eller ha henne som hustru. Även efter upprepade förfrågningar svarade
han alldeles nej. Tingsrätten ville veta
varför.
Han var uppenbarligen djupt sårad. ”Om hon hade burit sig vackert åt hade det varit, men hur skall
jag nu taga? Var är barnet som jag
har gjort?” Rätten försökte lirka
med honom, men han vägrade
ovillkorligen att gifta sig
med henne. Karin hade
sin stolthet. ”Han må
göra vad betänkande han
därvid vill. Det blir och är
med mig som Gud och
överheten gör det. Gud
tager mig ändå till nåder. Så mycket du vill
hava mig, så kan
jag vilja hava dig.”
Olof svarade ”att
om hon sagt mig
till att hon var
benådad med barnet, och fött vackert, så skulle jag
strax tagit henne”. Karin svarade:
”Jag begär dig in-
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Hon låg med en jämnårig samepojke. Hon blev med barn men vågade
inte berätta för någon. Hon blev skadad av en främmande yngling under
lek på kyrkbacken, vilket ledde till att
Missfallet och anklagelsen
hon fick missfall några dagar senare.
om barnamord
Fadern till barnet blev inte, som det
Över hela Karin Olofsdotters graviframstår i handlingarna, bestraffad
ditet vilar någonting oförlöst. Hon
för samlaget. Bara hon.
hade ett samlag med
Den främmande manden samiska drängen
nen på kyrkbacken blev
Olof Larsson, som båda
inte bestraffad för att
två bekräftat. Hon säha orsakat ett missfall.
ger sig ha blivit gravid,
Istället blev hon anklamen den var så väl dold
gad för att ha mördat
så att i sjunde månsitt barn och dömd för
aden hade ingen uppdet. Precis så ser situtäckt den. Hon berättaationen ut för många
de ingenting för någon
kvinnor runt om i värlförrän i den veckan då
den ännu i dag. Karin
hon fick missfall. Då
Olofsdotter blev den 2
fick den samiska väninnovember 1707 av Lunan Gunnila veta. Någ- Svea hovrätt behandlade fallet med Karin en första gång den 10 juli 1707. I konceptet till domslutet kallar man henne ”...barnamörderskan Karin Olofsdotter.”
leå häradsrätt dömd till
ra dagar senare födde
döden.
hon i skogen men ingoch Gunilla tyckte efter missfallet att
en fick se det döda fostret. HusbondHovrättens slutliga dom
Karin blivit ”mycket swang”, att hon
folket, hon själv, fjärdingsman och anNu var det upp till hovrätten att ta det
blivit mycket smalare. Själv hävdadra personer letade efter fostret, men
slutliga beslutet, men det finns inga
de hon hela tiden att hon fött en dödhittade det inte.
handlingar som berättar hur man befödd son. Hon verkar ha plågats svårt
När två ”beskedliga hustrur” i Gamslutade. Vid en genomgång av de orav samvetskvalen att ha lämnat barnet
melstad på begäran av länsman undinarie protokollen för Svea Hovrätt
i skogen, som beskrivningarna från
dersökte hennes kropp hittade de inga
vid Riksarkivet i Stockholm visar det
rättegången ingående förmedlar. Hon
tecken på en genomgången graviditet.
sig att serien med protokoll i krimisuckar, gråter och förbannar sig själv
Hennes samiska väninnor gjorde samnella mål inte börjar förrän 1756. De
för sin dumhet. Ännu trehundra år
ma sak och konstaterade att hennes
tidigare är försvunna. Däremot finns
senare kan man inte annat än tro på
bröst inte hade någon mjölk och ”var
registraturen och koncepten kvar för
hennes berättelse och bli berörd.
alldeles vita”. De frågade henne om
tet.” Därmed var rättegången över och
tingsrättens tidigare dödsdom över
henne stod fast.

hon verkligen varit gravid? Rättens
ordförande undrade hur hon kunnat
ta sig hem efter den svåra förlossningen. Det låg ett tvivel över hela hennes
historia.
Ändå måste man tro på den. Hon
berättade för Gunnila innan missfallet
att hon var gravid. Både matmodern
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1707 och 1708 förutom december månad 1707. Genom registraturen har
koncepten till hovrättens beslut 10 juli
och 28 september 1707 kunnat hittas.79
Det har gjort det möjligt att följa fallet i Svea Hovrätt fram till häradsrättens dom i Luleå 2 november, men där
tog det stopp. Registraturen och koncepten för december månad 1707 saknas och under 1708 finns ingenting
vad gäller Karin Olofsdotter. Antagligen tog hovrätten sitt beslut i december månad 1707, den enda månad som
saknas i arkivet de två aktuella åren!
Svaret på gåtan hittades i en notis om Luleå socknens räkenskaper i
början av 1708. Enligt Albert Nordberg börjar det årets räkenskaper med
en anteckning om att ”Lappen Lång
Påhl” fick 2 Daler och 15 öre samt
brännvin för att han ”gjorde Excution
på en Lappkona, Karin wed Nampn”
för att hon enligt egen berättelse fött
ett dödfött barn i skogen. Vittne till
bestraffningen var länsman Rudolph
Hahn.80 Det var han som från början
grep henne och anmälde henne till
tingsrätten. Det är alltså ingen tvekan
om att det är Karin Olofsdotter, den
anställda pigan i Gäddvik, det handlar om.
Att göra ”excution” betydde på
1700-tals svenska att verkställa, så när
Lång-Påhl ”gjorde excution” innebar
det att han verkställde bestraffningen. Angivelsen att profossen ”gjor-

de excution på en Lappkona, Karin
wed Nampn” och att länsman Rudolph Hahn var inkallad som vittne till
bestraffningen betyder att hon fick
ett spöstraff. Till spöstraffet användes sälgspön som var en meter långa.
Av varje par spö utdelade profossen tre slag, som räknades högt. Sedan slängdes spöna framför fötterna
på länsman, som skulle ”se uppå”, och
ett nytt par togs fram. Högsta spöstraff var 40 slag. Spöpålen stod fram
till senare delen av 1800-talet utanför
dörren till tingsstugan i Gammelstad,
det hus som senare blev kommunalhus.81 Lång-Påhl fick samma betalning
i pengar som när han utdelade piskstraffet på Lapp-Anna, vilket ytterligare styrker att det var ett piskstraff som
Karin fick. Före rannsakningen hade
Karin Olofsdotter bott hos snickare
Jöns Jönsson i sju dagar för 9 öre om
dagen. Räkenskaperna visar alltså att
Karin trots allt fick behålla livet om än
stukad av de omständigheter som havandeskapet hade fört henne in i.
Lite av ett ödets ironi för den här
berättelsen är att det var Lång-Påhl
som utdelade piskstraffet både till
Lapp-Anna och till ”lappkonan” Karin
Olofsdotter. En same piskade andra
samer offentligt. Det är i och för sig
inte mer upprörande än om en svensk
profoss piskat en svensk kvinna, men
det understryker med tydlighet hur
den samiska minoriteten anpassat sig
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till den dominerande svenska ordningen. Samtidigt visar det vilken låg
social status samerna hade eftersom
just sådana tabubelagda arbeten ofta
erbjöds dem. Där finns också en klassaspekt som inte ska glömmas bort.
Det var huvudsakligen de fattigaste som piskades offentligt vare sig det
var svenskar, samer eller andra.
Vad som hände med Karin efter avtjänat straff vet vi inte, men hennes
fall ger en detaljerad och ibland intim
beskrivning av hur samerna drogs in
i det framväxande svenska jordbruksoch industrisamhället på 1700-talet.
Det ger en alternativ bild av samerna
som annat än enbart renskötare. Samerna fick arbete i gruvorna som hantverkare och i hamnstäderna med olika
göromål. De kunde också vara soldater. Många kvinnor anställdes som pigor i byarna på landsbygden. Männen
anställdes som drängar. De samiska
arbetarna sökte sig gärna till andra
samer för att söka stöd och gemenskap, på samma sätt som de utvandrade svenskarna gjorde när de anlände
till Nordamerika tvåhundra år senare.
Samerna deltog fullt ut i det kyrkliga
livet i Gammelstad som del av husbondfolket i de gårdar där de var anställda. Även de samer som bodde under backstugeliknande förhållanden i
byarna hade kyrkoplikt som alla andra och måste då och då besöka kyrkan i Gammelstad.
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Under 1900-talet har många andra minoriteter tillkommit i den nära
omgivningen till kyrkstaden. Det beror inte minst på att flyktingar från olika
delar av världen kommit till Luleå vid olika tidpunkter. Under det finska
kriget 1808–1809 var också Gammelstad och Luleå ockuperade av ryska
soldater. Samtidigt är nationella minoriteter som romer och judar påtagligt
osynliga i de historiska källorna.

KAPITEL 4

Minoriteterna i världsarvet

Finland blev tidigt indraget i Andra världskriget. Som ett resultat av detta
överfördes totalt omkring 70 000 finska barn till Sverige. Till Luleå kom
den första omgången finska flyktingbarn första gången 1942. Fotografiet
är från genomgångshemmet på Storgatan 17 dit barnen kom först.
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år tidigare var inkallad till tinget för
Den mångkulturella
men notisen visar hur vanligt det var
en tvist med en annan kvinna. I domkyrkstaden
med samer i stadsbilden också i det
boken 1682 beskrivs nämligen hur
I de föregående kapitlen har vi sett
nya Luleå.
”lapskan och soldathustrun Ingrid på
hur de samisk- och finskspråkiga miOfta talas om ”löst folk” som slagit
kyrkobordet” var i träta med änkan
noriteterna på olika sätt befolkat Lusig ner vid kyrkan i Gammelstad. HäElin om en tjänst som diskerska. I de
leå socken. Också i själva kyrkstaden
radshövding Henrik Wijnbladh drev
upprivna känslori Gammelstad bena hade Ingrid hoskrivs en del samtat sätta ont på Elin.
er som fast bosatta.
Andra exempel på
Det gäller exem”lööse personer” var
pelvis änkan Ingri
”Hustro Karin RysLarsdotter som var
sens”, ”Styrman Olof
bosatt där med sin
Finne” och ”Juth
man. När han dog
Margeta” vars olika
gifte hon om sig år
epitet skvallrade om
1780 med ”lappannan etnicitet eller
mannen” Pehr Annationalitet än den
dersson, som kom
svenska.85
från Jokkmokk.
Också ”lappigan”
Den finskspråCatarina Larsdotkiga befolkningen
ter bodde i Gamregistrerades inte
melstad. Hon gifte
särskilt som etnisk
sig 1781 med ”lappgrupp. De blir synRenar var förr ett naturligt inslag i kyrkstadslivet. Inte bara samer, utan också bönder,
mannen” Lars Nils- använde sig av renar för transporter. Ovanstående bild är från kyrkstaden i Kalix.
liga i de fall de fått
son, som var bosatt
tillnamnet ”finne”.
82
i Luleå. Ett annat exempel är samen
Av Nordbergs genomgång av död1688 igenom att en förteckning gjorböckerna framgår att samen Andredes över vilka som bosatt sig i Gamla
Anders Larsson. Som tidigare nämnts
as Larsson från Avan blev mördad
staden på kyrkobordet och stadsägorvar han en av tre fjärdingsmän i socki Gammelstad 1870 av en finne som
na. En del av dem hade också boskap
nen och bosatt i kyrkstaden.83 År 1762
tydligen bodde där. Finnen skulle lära
där de bodde. Häradshövdingen menbrann två tredjedelar av den nyetahonom att spå.86 Till tjänster i kyrkstaade att de måste ha prostens eller mablerade Luleå stad upp i en vådeld. I
gistratens tillåtelse för att få sitta kvar.
Inrikes tidningar skylldes branden på
den sökte man också sådana med den
Till de löst boende räknades sju sol”Lappars wårdslöshet, som spilt eld i
särskilda mångkulturella kompetens
dater, varav en hette Lapp Anund. Det
en Kornlada, i Rådman P. Wallmans
som krävdes. När exempelvis klockamåste ha varit hans hustru som sex
gård”.84 Hur sant detta var vet vi inte,
re skulle väljas 1767 framhöll prosten
80
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Socknen warande
mångfaldige Lappar.”87 Även prosten
Albert Nordberg,
som skrivit Luleå
sockens och kyrkstadens historia, behärskade till viss del
samiska.
Långsamt formades en permanent
stadsbefolkning
som också lockade
till sig professioner
av annan nationalitet. Borgmästare i Gammelstad år
1636 och 1637 var
Tor Halvorson som
av prästen Andreas Canuti uppgavs
vara en norsk man.
Att en norrman var
bosatt i Gammelstad och dessutom
borgmästare visar
hur stadens styrelse var mer internationellt influerad än
vi vanligtvis tänker
På bilden får Fritz von Dardel eld av en finsk kvinna till sin cigarett.
oss.88 Han var inte
Lägg märke till kvinnan i rummet bakom som läser en bok. Folk
den ende norrmanskolan hade nätt och jämt börjat genomföras på 1850-talet.
nen i kyrkstaden.
På 1690-talet bodde där en man som
särskilt Olof Laestadius’ förtjänster för
hette Michel Nilsson Jute, förmodli”hans kunskaper i Lappskan såsom
gen den tunnbindare som finns med
et bevekande skäl, at undervisa de i
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i förteckningen över bosatta i Gammelstad 1688. Sitt tillnamn ”jute” hade
han fått eftersom han var norrman
och Norge vid den tiden ingick som
en del av Danmark. Danskarna kal�lades allmänt jutar.
Jut-Michel, som han kallades, är
känd därför att han blev inkallad till
tinget för att ha skändat den svenska
nationen. Han hade då sedan lång tid
tillbaka bott på orten, bland annat i
Svartbyn innan han flyttade till kyrkstaden. En kväll hade soldaten Michael Flygare besökt honom och de hade
tillsammans suttit och avnjutit en pipa
tobak och under diskussionen kommit in på Jämtland och Skåne. Efter-

Michel Nilsson Jute var tunnbindare i Gammelstad på 1690-talet. Han blev åtalad för att
ha smädat den svenske kungen.
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Sommaren 1809 ockuperade Ryssland hela
nuvarande Norrbotten. Den ryske generalen
Nikolaj Kamenskij bodde tidvis på prostgården i Gammelstad.

som Sverige erövrat Jämtland 1645 och
Skåne slutgiltigt blivit svenskt 1660 så
låg händelserna inte allt för många decennier bakåt i tiden. Diskussionen
blev mer och mer hetsig.
Enligt vad Michael Flygare senare
berättade för rätten hade ”juten” förklarat att han varit soldat under kungen av Danmark då de diskuterade
områdena blev svenska. Han ska ha
talat ”grova och försmädliga ord” om
den svenske kungen och den ”victoria” han vunnit i det sista kriget om
Skåne. Han ska också ha uttryckt
att ”konungen av Sverige hade sugit
många länder som en blodhund under sig, dock vore kungen i Danmark
ännu behållen.” Efter den upphetsade

det. Det är oklart hur det sedan gick.89
diskussionen hade Flygare haft svårt
att sova om nätterna och berättat om
Under slutfasen av kriget med RyssJut-Michels utfall även för föraren
land 1808‒1809 var kyrkstaden i GamErik Springfält. Därefter vände han sig
melstad ockuperad av rysk militär.
till häradsrätten om det
anti-nationella utfallet.
Jut-Mickel menade
att Flygares anklagelser
kom sig av hämndbegär.
Jut-Mickel hade nämligen antytt att denne kunde ha stulit en ”kvinnfolksmössa” från Lars
Tunnbindares bod. Flygare förnekade att det
handlade om hämnd.
Målet kom upp på sommartinget 1691. Jut-Michel kunde nu åberopa
positiva vittnesmål från
bönder i Svartbyn, där
han tidigare bott, och
även från tingsnämnden
för att fria sig från anklagelserna. Anklagelsen
om förräderi var allvarlig och kunde resultera i en dödsdom fastän
de förflugna orden bara
uttalats under en hetsig
diskussion över en pipa
tobak. Eftersom Michael
Flygare stod på sig i sina
anklagelser beslöt doEn finsk vallpiga utanför Luleå avbildades av Fritz von Dardel
maren att vända sig till
1858. Under bilden är skrivet med blyerts ”Wallhjon från Hohalandshövdingen i ärennanti i Finland”.
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Officerarna bodde i kyrkstaden istället för i Luleå eftersom Gammelstad
låg i direkt anslutning till den gamla kustvägen där trupperna färdades.
Det var till och med så att giftermål
ingicks mellan kvinnor i kyrkstaden
och ryska officerare. Systrarna Brita
Cajsa och Anna Charlotta var döttrar
till bataljonsfältskären Lars Åhman,
som var bosatt i Gammelstad. De två
kvinnorna hade rykte om sig att se
bra ut och vid den ryska förläggningen i kyrkstaden 1809 blev de bekanta
med varsin rysk officer. Ett år senare
flyttade de till Ryssland och gifte sig
där. De ska ha blivit mycket förmögna. Det fanns också avhoppade ryska
soldater som blev kvar i socknen men
som snabbt assimilerades i den svenska kulturen. Det fanns också ryssar
som föll offer för kriget och blev begravda i massgravar i bland annat Persön och Alvik.90
I slutet av 1920-talet ökade det etnologiska intresset för Gammelstad.
Nordiska museet skickade 1930 ut frågelistor om norrländska kyrkstäder
och kyrkhelger. I samband med detta
ordnade Norrbottens-Kuriren 1930 en
uppsatstävling om kyrkhelgerna och
deras firande i Norrbotten. I de svar
som kom in om helgfirande i Gammelstad fanns inga uppgifter om annat
än de svenskspråkigas seder och bruk.
Kyrkstaden framstod då som homogent svensk. Bara i ett av bidragen togs

Flyttande renhjordar och samer var en vanlig syn i byarna längs Luleälven i slutet av 1800-talet.
När järnvägen mellan Luleå och Malmfälten byggdes blev renarna onödiga som transportmedel.
Det bidrog till att transportresorna med renar avtog. Bilden är ett vykort.

den samiska närvaron upp, och det
handlade om samerna i byarna.
Det var den då 78 år gamla Margareta Hansson som beskrev livet i Ängesbyn på 1860-talet när hon var ung.
Efter att hon beskrivit hur kyrkhelgerna brukade firas i Gammelstad tillfogade hon: ”Nu har jag sagt vad jag
vet om kyrkhelger, men om lappungdomen ska jag beskriva lite.” Därefter beskrev hon hur de brukade delta
i danstillställningar i Ängesbyn. Vid
det speciella tillfälle som hon berättar om deltog en grupp med åtta samiska flickor från Råneå, tre samer från Smedsbyn två från Björsbyn,
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flera från Sunderbyn och några från
hennes egen hemby Ängesbyn. De två
spelmännen från Persön bjöd upp till
dans och de samiska ungdomarna deltog precis som de svenska. Här framträder en annan bild än den av ”fattiglappar”. ”Fina var dom alla, både
flickar och pojkar. Fina kläder varenda en. Det var inte många bondpojkar
som hade så fina som dom. Sammaledes flickorna.”91
Bilden av samerna i gamla
och nya Luleå
Vi har sett att samerna på många sätt
intog en särställning i Luleå sockens
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lantliga bakgrund. Den symboliska
skillnaden mellan de två stadsbildningarna blev mycket tydlig genom
det sätt samerna kom att användas
som kulturhistoriska illustrationer.
År 1661 fick arkitekten och militären Eric Dahlberg
i uppdrag att avbilda alla Sveriges städer i det
storartade projekt
som fick namnet
Suecia antiqua et
hodierna, vilket i
översättning betyder ”Det forna
och nuvarande
Sverige”. Det var
ett topografiskt
planschverk med
koppargravyrer
Tecknaren Gustav Läw besökte Gammelstad 1695 för göra en förlaga till stadsgravyren som Eric Dahlberg sedan tryckte.
och var från börKyrkstaden är topografiskt riktigt återgiven. Stigporten bakom kyrkan är realistiskt återgiven i trappstegsform. Gyttret av
jan avsett som
kyrkstugor är tecknad på ett konstnärligt sätt. Så här såg det säkert ut.
en gåva till främmande länder. Syftet var att återge
arna vid Luleälven utlopp. Efter bara
stormaktstidens Sverige i en så storardrygt tjugo år anlades staden på ett
tad och modern form som möjligt. Efnytt ställe, en mil närmare havet där
tersom både Piteå och Luleå på grund
hamnförhållandena var mycket bättre.
av landhöjningen hade varit tvungna
Kyrkstugorna och borgarkvarteren vid
att flytta sina städer närmare havet så
kyrkan kallades nu Gamla staden elvalde Dahlberg att avbilda både den
ler Gammelstad. Den nya platsen näräldre och yngre stadsbildningen.
mare havet övertog namnet Luleå och
För att skapa förlagor för kopparväxte så småningom till den nuvaransticken
skickades tecknaren Gustav
de staden.
Utanför kyrkplatsen har Läw lagt in en ensam
Läw 1695 norrut för att avbilda de
I de två stadsbildningarna återspegren med pingla, som drar en ackja. Det är det
bottniska städerna. Hans teckning av
lades olika urbana visioner. Gammelenda samiska inslaget i bilden.
och Gammelstads historia. En intressant aspekt är hur den officiella, nationella bilden av samernas närvaro i
Luleå såg ut. Den första staden grundades där kyrkan i socknen placerades, på ett berg mellan de större by-

stad kom att förknippades med den
långa kristna traditionstyngda närvaron i ett nordligt och kargt landskap.
Det nya Luleå kom att representera framväxten av den moderna sjöfartsstaden som frigjorde sig från sin
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I Eric Dahlbergs gravyr av ”gamla Luleå” har gyttret av kyrkstugor från Läws förlaga utplånats och kullen med kyrkan planats ut. Man får intryck
av en livlig och välplanerad stad. Den samiska kulturens påverkan på stadsbilden är påtaglig. Det vimlar av renar som kör åt olika håll och i förgrunden flankerar jägare på skidor. Han visste att samerna var exotiska för den internationella publiken.

Gammelstad är realistiskt gjord. Han
har tecknat den markerade bergknallen där kyrkan står med ett gytter av

Jägare i förgrund. Detalj ur Dahlberg: Nya
staden Luleå.

kyrkstugor runt omkring. Vägen till
den nya staden Luleå och vägen söderifrån från Gäddvik är markerad
med en hästskjuts med vagn på vardera sidan. Så finns också angivet riktningen mot lappmarken där en man i
en ackja bakom en ren är inritad. Man
får inryck av en lite sömning landsortsstad i ganska kuperad terräng.
Hans teckning av den nya staden Luleå visar att den bara är till hälften utbyggd på den västra sidan om kyrkan
och att den har en utpräglad sjöstadskaraktär. Hamnen prisas i medföljande text som remarkabel i storlek.
Det intressanta är vad som hände
med minoritetsperspektivet när Eric
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Dahlberg fick Läws teckningar i sin
hand och omvandlade dem till kopparstick. Dahlberg var internationellt berest och hade vistats tiotalet år
i Tyskland. Han hade gjort långa utlandsresor till Frankrike och Italien
och deltagit i drottning Kristinas följe
till Rom. Han hade kontinentens syn
på vad som var intressant i Sverige.
Dessutom hade stadsbilderna en retorisk funktion. De skulle sälja bilden av
stormakten Sverige som en både historiskt intressant del av Europa men
också som ett land i expansiv utveckling.92
De två målsättningarna blev extremt tydliga i återgivningen av Gam-
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melstad och Luleå genom att han
mycket mer markant än i Läws tecknade förlagor polariserade de två
stadsbildningarna. I bilden av Gammelstad, eller ”Civitas vetus Luhlæ”
som den rubricerades på latin, har
han gjort om topografin. Kyrkan står
inte längre på en markerad kulle och
gyttret av små kyrkstugor ger nu intryck av små välplanerade borgarhus i
en mer utsträckt och luftig stadsplan.

Läws teckning av hamnen i Gammelstad
ger ett dött intryck. Av de upp och nervända
roddbåtarna och hästen som drar en släde
ser man att det är vinter. Den frusna fjärden
tillåter ingen sjöfart.

I Dahlbergs version flödar fantasin. Den
somriga Gammelstadsviken ger intryck av en
livlig hamnstad. I förgrunden är det istället
full vinter med en galopperande ren.

Framför allt myllrar det av samer jämfört med i Läws förlaga. De dominerar
helt förgrunden och utgör det visuella
ramverket till kyrkan och kyrkstaden,
som är det centrala motivet i bilden.
I den högra förgrunden kör tre män
i ackjor efter varandra med en ensam
jägare på skidor som står och tittar på.
På den vänstra sidan står en ensam
man och håller i en ren och även där
en jägare som betraktar honom. Man
får intrycket att männen med renar är
klädda som herremän medan jägarna är klädda i skinnkläder. Det skulle
kunna vara en illustration av förhållandet mellan handlande birkarlar och
jagande samer. På det snötäckta gärdet framför kyrkstaden körs inte mindre än fyra renar med ackjor i olika
riktningar samt två hästar med varsin
ackja. På väg ut ur staden till vänster
körs ytterligare en ren med underskriften ”Via Lapponiam versus”, det
vill säga vägen till Lappland. I bakgrunden ser man hur en ren med ackja är på väg mot staden, som det ser ut
i sällskap med en skidåkare.
Mot bakgrund av det under lång tid
markerade missnöjet från landshövdingens sida mot att samerna uppehöll sig i kustlandet, så är Dahlgrens
symboliska nationella upplyftande av
samerna paradoxal. Som vi sett utfärdades under slutet av 1600-talet och
under 1700-talet upprepade regionala förbud mot tiggeri. I vissa fall revs
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kåtorna och de bönder som inhyste
samer fick böter.93
Eric Dahlgren förstärkte tvärtom
den samiska närvaron runt kyrkstaden i Gammelstad. Den fick markera
återblicken mot det historiska gamla Luleå. För den tänkta publiken på

Om Läw besökte kyrkstaden en vardag så
var den säkert så öde som den framstår. Det
är bara i borgarkvarteret till höger som rök
stiger upp ur två skorstenar.

Dahlberg följer i vissa detaljer Läw, som de
fyra husen i förgrunden. Men här är det folk
ute och de lummiga träden på kyrkogården
ger ett kultiverat intryck.
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Birkarlarna
hade med
sig bland
annat vadmal, blagarn
(kortfibrigt
lingarn),
mjöl, bröd,
yxor, stocklås och små
kopparkittlar. Dessutom tog
de med sig
knappt halvmeter långa
liar som
samerna sålde vidare
till Norge.
Kontrasten mellan det gamla och nya Luleå är hos Dahlberg total. Här finns ingen tillstymmelse till samer fastän det är mindre
Från Norge
än en mil emellan. Torget är stort och plant som Marcusplatsen i Venedig. På stranden till vänster pågår flera båtbyggen. I förtog samerna
grunden håller människorna på med lövtäkt i stället för med jakt.
med sig torkad fisk som de sålde till birkarlarna.94
Att samerna kom in till stan med
kontinenten bidrog det också till att
sina produkter var en förändring jämge en exotisk touch åt Sverige, nåBirkarlarna utgjorde ett handelskonfört med hur handeln tidigare bedrigot nordiskt vilt och ursprungligt. I
sortium av kustbönder som ägde anvits av birkarlarna. I slutet av 1500-taförgrunden finns den otämjda vilddelar i handeln med samerna, men
let berättade birkarlen Nils Andersson
marken i avskalad vintermiljö. I baksamerna var inte passiva undersåtar
(Kråka) från Söderby (Sunderbyn) att
grunden den kristna borgarstaden
till birkarlarna. De förmögna samerde besökte samerna i deras vintervismed handelsbodar och båtar nere vid
na var också handelsmän. Långt tillten under trettondagen i januari. På
stranden som vetter mot Bottenviken
baka betalade de privata vängåvor till
vårfrudagen i slutet av mars kom samoch i förlängningen mot kontinenbirkarlarna. Det var en slags handelserna vartannat år ner till Harads och
ten. Den samiska vildmarken är i konskatt.95 Vängåvorna förvandlades till
vartannat år till Bredåker där de möttakt med den europeiska civilisatiostatlig skatt när birkarlarna förlorade
te birkarlarna. De hade då med sig
nen men ändå som perifert landskap
sina exklusiva skatteprivilegier och av
renhudar, lappskor, gråskinn och fisk.
utanför.
Gustav Vasa tvingades bli lappfogdar
87
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i stället. När det nuvarande Gammelstad grundades som Luleå stad 1621
tvingades birkarlarna att flytta från
sina hemman i byarna in till staden. I
praktiken behöll de sina hemman i byarna men anpassade sig till de nya reglerna och blev formellt stadsbor.
När staden Luleå flyttade till sin nuvarande plats blev de forna birkarlarna ännu tydligare stadsborgare, men
handelsmännen vid kusten fortsatte med sina resor upp till lappmarkerna också under 1800-talet.96 Samtidigt flyttade en del av handeln in i
den moderna staden. I Eric Dahlgrens
tryckta bild av ”Civitas nova Luhle”,
det Nya Luleå, är förgrunden helt annorlunda än i bilden av Gammelstad.
Det är en somrig skog med hindar eller hjortar som skuttar omkring, men
hjortarna kan också vara feltecknade
renar. Inga samer syns längre, men tittar man noga ser man två fria renar på
stranden. I förgrunden syns fem män
i den frodiga skogen, en av dem till
häst. De håller på med någon form av
lövtäkt från träden. På fjärden i Norra
hamnen är två lastfartyg på väg ut.
Vid den långsträckta kajen, som böjer sig och fortsätter mot Gültzaudden, ligger ett femtontal segelfartyg
förankrade med en oändlig rad av
handelsbodar vägg i vägg. På stranden
till vänster i bild ligger skroven till tre
påbörjade fartygsbyggen. Det sjuder
av aktiviteter. Torget mellan hamnen

och kyrkan påminner mer om Marcusplatsen i Venedig än om torget i en
liten norrländsk kuststad. Mitt i stadens centrum tornar ett imponerande stadshus eller tingshus som tävlar med kyrkan om uppmärksamhet.
Ovanför den står texten Curia. Bilden förebådar modernitetens ankomst.
Bilden av det nya Luleå vid ingången
till 1700-talet visade att samerna inte
hade någon plats där. De förväntades
nu vara svenskar.
Från synlighet till osynlighet
Eric Dahlbergs polariserade bild av
Gammelstad som ”lapparnas stad”
och det nya Luleå som handelsmännens ”moderna stad” stämde inte med
verkligheten. Samerna fortsatte att
vara en del av gatubilden också i den
nya staden. Förutom de samer som
bodde i själva kyrkstaden och i byarna runt omkring så reste många samer fortfarande på 1800-talet årligen
ner till kusten för att handla med köpmännen. De reste då till det nya Luleå
där kommersen frodades. En del bodde då hos sina handelskontakter medan andra slog upp vinterkåtor på platser där renarna hade bete. Traditionen
med lappmarkshandel följde alltså
med in till det nya Luleå.
Hemmansägaren Nils Fredrik Sundström på Hertsön, som var i femtonårsåldern i mitten av 1870-talet, nämner att det vid den tiden fanns fyra
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handelshus i Luleå som bedrev handel med samerna. En av dem drevs
av rådman Nils Sundström som var
född 1797 och betecknades som en
kraftkarl. Vicekonsul Paul Govenius
hade handelsbod även i Gällivare och
handlade med gällivaresamerna. Han
kunde samiska och Sundström skriver: ”Roligt var det att se denne alltid
fine herre omgiven av och samspråkande med lapparna, då dessa i stora
mängder med hundratals renar voro
nere i Luleå för att forsla upp varor.”
Govenius var den av köpmännen vid
den tiden som hade störst handelsomsättning. Både Sundström och Govenius hade sina affärskomplex på
Skeppsbrogatan vid Norra hamnen,
som hade en lång rad med härbren
längs kajen för förvaring av köpmännens varor.
På Rådstugatan hade handlande
Nils Erik Bergström sitt storslagna
trähus i rysk-finsk stil med liggande
panel, som hans far låtit bygga, den
Bergströmska gården som fortfarande finns kvar. Fadern var bondson
från Råneå och bedrev en omfattande lappmarkshandel med bland annat
tjära, jordbruksprodukter, renskinn,
strömming och lappskor. Sonen Nils
Erik övertog den inriktningen med
huset på Rådstugatan som affärslokal.
Det är ett av de få trähus som överlevde branden 1887 och huset är i dag
kulturminnesmärkt.
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mokk.98 Samtidigt pågick byggandet
miska transporterna med renar som
Även Benjamin Forsberg som bodupphörde. Även de samer som använt
de i hörnet Kyrkogatan-Köpmangatan
av järnvägen till kusten och Gällivare
Kallaxheden och Nordantillheden vid
bedrev handel med lappmarksprodukbefolkades hastigt i form av en snabbt
Luleälvens utlopp till säsongsmäster, liksom garvare Rutberg som beframväxande kåkstad. Det fanns ett
sigt renbete slutade kring sekelskiftet
drev sin verksamhet vid södra kajen i
stort behov av transporter med renar
1900 att använda dem. Av intervjuLuleå.97 Det fanns alltså många samer
vintertid.
er med samer i 1912‒1916 års utredNär järnvägen nådde fram till Lusom hade kontakter med handelsmän
ningar samt i 1919 och 1930-års lappleå 1888 minskade också den samiska
i Luleå. Samerna var till viss del ankommittéer var det skogssamer i Lule
närvaron i staden drastiskt. Det fanns
ställda av handelsmännen som transälvdal som fram till dess använt kusthelt enkelt inte behov av deras transportörer av varor, men bedrev också
området. Det var renägare från Udtja,
porter längre. Det var inte bara de saegen handel. När de vistades i kustområdet bodde de
i sina tältkåtor i
området mellan
Gammelstad
och Luleå.
Av beskrivningen ovan
har vi sett att
samerna på
1870-talet under vissa perioder fortfarande utgjorde ett
livligt inslag i
Luleås gatuliv. Det var en
tid då renarnas
betydelse för
transporterna
var helt avgörande. Fram till
1890-talet fanns
ännu ingen
År 1877 hölls en industri- och slöjdutställning vid läroverket i Luleå. I bakgrunden ser man landshövdingens residens med
landsväg mellan sina två annex. I förgrunden har en samisk familj placerats in mitt i moderniseringen och de nationellt smällande flaggorna.
Luleå och Jokk- Den intellektuella framtoningen är påtaglig. Alla diskuterar med varandra.
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Kåikul och Rödingsträsk, men också
fjällsamer från Sirkas. Dessutom hade
skogssamer från Östra och Västra
Kikkejaur i Piteå lappmark ibland använt området.99
Många faktorer bidrog alltså till att
samerna blev osynliga i stadsmiljöerna. Efter sekelskiftet 1900 blev det slut
på både handelsresorna och de regelbundna vinterflyttningarna med renar. Samtidigt blev den samiska befolkningen i byarna assimilerad i den
svenska kulturen, som giftermålsstatistiken visar. En romantisk hållning
till fjällsamerna växte också fram från
slutet av 1800-talet. En äkta same höll
till i fjällen, inte vid kusten. Den samiska närvaron i anslutning till kyrkstaden i Gammelstad och till Luleå

stad försvann därför ur det allmänna
medvetandet.
Perioden fram till 1890 verkar det
mångkulturella innehållet i folklivet fortfarande ha varit en självklarhet. Hur det bildmässigt tog sig uttryck får vi oftast gissa oss till, men
det finns ett lysande undantag. Det är
när kronprins Karl XV år 1858 gjorde sin berömda Norrlandsresa. Med
på resan fanns konstnären Fritz von
Dardel som var en utmärkt illustratör och som dessutom gärna tecknade och målade folkliga motiv.100 Hans
teckningar och akvareller från resan
visar hur både samer och finnar var
en naturlig del i det dagliga livet i Luleå älvdal.

Sören Andersson, skogssame från Flakaberg, har levt med
renskötseln hela sitt liv. ”Vi låg i olika kojor och hade inga
kåtor”, berättar han.

Samisk renskötsel
i modern tid
När en stor renhjord på
1960-talet fotograferades
vid Bergnäsbron mitt i Luleå centrum sågs det som en
nyhet. Ingen tänkte på den
långa tradition som låg bakom händelsen eftersom varken renar eller samer synts
till under så lång tid. Men
att renarna var frånvarande vid utloppet av Luleälven under främre halvan av
1900-talet innebar inte att
renskötseln hade upphört
nedanför lappmarksgränsen.
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Den hade bara förskjutits något högre
upp från kusten än tidigare.
En av dem som bedrev renskötsel
i det närbelägna Råne älvdal under
främre delen av 1900-talet är Sören
Andersson från byn Flakaberg i nuvarande Bodens kommun. Flakaberggruppen inom Gällivare skogsameby
hade sin huvudbosättning strax söder
om lappmarksgränsen. Man hade sin
huvudbosättning på den östra sidan
om Luleälven medan skogssamegruppen i Rödingsträsk, som tillhör Udtja
skogssameby, hade sin huvudbosättning på västra sidan om Luleälven.
Båda grupperna förde sina renar mel-
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lan vår-, sommar-, höst- och vinterlanden och renskötseln bedrevs både
ovanför och nedanför lappmarksgränsen.101
Sören har arbetat med renskötsel
inom Flakaberggruppen under sitt
vuxna liv. Familjen hade sitt renbete öster om Råneälven och väster om
Ängesån. Han var 88 år gammal vid
en intervju hösten 2018 och var då
bosatt inne i Boden. Enligt honom
så flyttade de aldrig under 1940- och
50-talet så långt ner mot kusten med
renarna som till Råneå. Det behövdes
aldrig för de hade fina beten exempelvis vid Niemisel och på andra håll. De

hade aldrig några
kåtor någonstans.
”Man låg i olika
kojor. Det fanns
gammelkojor
överallt. I en av
kojorna har jag
varit tre julaftnar.”
Andra gånger sov
de i bagarstugor
hos bönder som
de återkom till år
efter år. Under senare år hade han
en barackvagn
Renskiljning i Råneå socken förmodligen på 1950-talet. I förgrunden
som tillfällig sov- samen Petter Eriksson t.h med sonen Helmer t.v. , båda från Flakaberg.
plats. Han beI mitten Gunhild Hansson född i Orrbyn. Övriga okända.
rättar att många
barn, som för andra som bodde på
bönder ägde renar som han skötte åt
landsbygden vid den tiden.102
dem. När han minns tillbaka blir han
liksom varse hur livet faktiskt såg ut.
Hans modersmål var samiska och
”Vilket hundliv, om man tänker efter.
han fick lära sig svenska i skolan. ”Jag
Man skulle avlida om man var tvungminns så väl när jag skulle börja lära
en att leva så idag. Och bara hårt bröd
mig klockan. Jag kunde ju klockan,
och kött som diet.” Han säger det utan
men jag kunde ändå inte. Det blev på
sentimentalitet. Bara som ett konfel språk.” Han upplevde att samiskan
staterande och med ett sakligt leenvar som en liten ö i ett hav av svenskde. Han framlever nu sin ålderdom i
språkiga där de levde. I Mårdsel vid
ett hus i centrala Boden med alla beRåneälven tog samiskan slut åt väster.
kvämligheter. Levnadsstandarden har
Åt öster mötte överkalixbondskan när
tagit astronomiska kliv sedan han var
man lämnade Suobbat. Han uppskattar att det i hans barndom fanns flera
hundra personer som pratade samiska i byarna runt omkring. Nu tror han
Enligt Sören ägde många bönder renar som
att de bara är sex personer som pratar
samerna skötte åt dem. Bilden är tagen 1937
samiska. Ett exempel på hur svenskan
i Kalix skogssameby.
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Sörens liv som renägare och renskötare visar hur
lite som fanns kvar av den
samiska kulturen i kustområdet på 1940- och 50-talet.
Skogssamerna hölls med
sina renar i inlandet närmare lappmarksgränsen,
inte vid kusten. Deras närvaro försvann i princip ur
det allmänna medvetandet
hos dem som bodde i byarna runt Gammelstad. Men
det betydde inte att deras
rättigheter att bedriva renskötsel vid kusten var utslocknad. I utredningen
Samernas sedvanemarker
SOU 2006:14 har de stora
renlavhedarna runt Gammelstad, Kallax och Luleå
reserverats som områden
I Flakaberg kombinerades den skogssamiska kulturen med den svenska bondekulturen. På bilden två härbren
där utredarna menar att
där renblodmagar efter höstslakten är upphängda till torkning.
renbetesrätten är ”övervägande sannolik” även om markägarna
använts om tobakspung!” Han följer
tagit över ortnamnen är sjön Mugginte anser att där finns bevisad renmed fingret Norrbottenskartan norrut
träsket innanför kommungränsen till
betesrätt. Det gäller också ett omtvisfrån Muggträsket. ”Men Hällberget!
Överkalix. Så heter den på en turisttat område mellan Boden och HaVad är det för ett jäkla berg? Det heter
karta som är tryckt av Generalstabens
rads som når fram till Niemisel. För
Gieddevárre för jösse namn!”. Giedlitografiska anstalt 1974. Den heter på
ett fem mil brett fyrkantigt område
de har betydelsen av naturlig äng och
samiska Guhkkárjávrre, ett namn som
103
från Boden ner till havet anser samrenvall där man hade en kåtaplats.
inte finns på kartan och inte i Lanterna att det finns en renbetesrätt men
mäteriets ortnamnsprogram. Sören
Sören pekar med fingret strax ovandär menar utredarna att den inte är
förklarar den samiska betydelsen på
för. ”Vitberget! Buovddavárre ska det
”bevisad eller mindre sannolik”. Mitt
den smala och avlånga sjön. ”Den har
vara. Det har sin naturliga förklaring.
i området finns en liten rund enklav,
på samiska två betydelser. Guhka beDen har en kal hjässa som sticker upp
mindre än en mil i omkrets där rentyder ’lång’ men guhkkár har också
precis ovanför trädtopparna.”
92
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bete är förbjudet. Den ligger öster
om Lule älv mellan Sävast och Södra Sunderbyn. Fallet har varit uppe i
ett mål mellan markägare samt Udtja och Gällivare samebyar och domen har fallit till markägarnas fördel.
Dom vann laga kraft enbart utifrån
markägarnas material. Dessutom var
inte alla markägare part i målet, så för
dem som inte var med så är frågan
om renbetesrätten oprövad.104
Sören Anderssons systerson har
fortsatt med renskötseln och har under 2000-talet haft renar vintertid i
skogarna runt Luleå och Gammelstad
och ute på öarna i skärgården. Han
har haft återkommande tvister med
fastighetsägare som bland annat klagat på att renarna kommit in på deras
fritidstomter. Av den samiska historien vid kusten är detta den tunna tråd
som påminner om vardagslivet vid
kyrkstaden för några hundra år sedan.
Minoriteterna i friluftsmuseet
på Gültzaudden
Minoriteterna har också blivit föremål
för musealt intresse. Den 16 februari 1886 samlades en grupp allvarsamma män i länsstyrelsens sessionssal
i Luleå. De hade titlar som riddare, överstelöjtnant, landssekreterare,
landskamrer, borgmästare, disponent,
rektor och läroverksadjunkt. Som ett
resultat av mötet bildades Norrbottens museiförening som var den första

Luleå rådhus byggdes 1691 och revs 1861. Utifrån teckningen nedan uppfördes 1921 en kopia
på Gültzaudden. Den fungerade som länsmuseum fram till att nuvarande museum byggdes.

föreningen i sitt slag i länet. Ur stadgarna framgår att syftet var att bevara och samla in etnografiska och naturhistoriska föremål från länet och
ge ut tryckta beskrivningar om det
norrbottniska kulturarvet. Den
regionala tyngdpunkten
i föreningens verksamhet markerades av att
landshövdingen var
ständig ordförande.105 Det var mitt i
industrialismens mest
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sjudande tumult. Två år senare firades stambanans framdragning till Luleå, som i sin tur var förbunden med
malmbanan till Gällivare och Kiruna.
Välståndet stod och bultade på porten.
Insamlingen av samiska föremål
blev från första början ett specialintresse i föreningen. Under lång tid hade den allmänna meningen varit
att samerna som folk
var på väg att duka under för civilisationen. Det
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gamla rådhuset från
1690-talet byggdes
upp. Byggnaden användes vid jubileet som museum för
att ställa ut mängder av allmogeföremål, men också den
samiska samlingen och den sakrala
miljön i Gammelstad. Föreningen
hade nu bytt namn
till Norrbottens läns
hembygdsförening.
I den nybildade hembygdsföreningen bildades
genast en särskild
”lappsektion” där
lappfogdarna Clas
Österberg och JoSamerna ansågs i början av 1900-talet som organiskt förbundna med naturen. De samer som inte sysslade med renhan Olof Holm innäring ansågs därför inte vara autentiska samer. Ett exempel är när två samer tillsammans med två svenskar i 1907
års renbeteskommission här har fotograferats mot en arrangerad naturfond för att förstärka deras koppling till naturen. gick som ledamöter.
Sektionen fick ganska snart riksdagsmedel för undersökstyrelsemedlemmar att inte bli ombud
gällde nu att rädda något av deras särningar om den samiska kulturen och
för Nordiska museet.
egna naturbundna kultur till framtihistorien, som bekostade bland annat
När sekreteraren David Törnqvist
den. Redan 1890 uppmärksammades
språkundersökningar. Som friluftsår 1915 föreslog inrättandet av ett fristyrelsen på en konkurrerande verkmuseum såg man som en viktig uppluftsmuseum på Gültzaudden efter fösamhet i den samiska verksamheten.
gift att förvärva kulturhistoriskt värrebild från Skansen i Stockholm, så
Det var jägmästare Hugo Samzelius
defulla byggnader. Det handlade om
var det självklart att införliva den sasom gjort ett upprop i lokaltidningböndernas byggnader från olika delar
miska samlingen i projektet. Till Luarna om att samla in samiska föremål
av länet, vilket också innefattade den
leås 300-års jubileum 1921 iordningtill Nordiska museet. Museiföreningtornedalska kulturen. En loftbod från
ställdes festplatsen på Udden, som
en uppfattade det som en konkurreKukasjärvi från det finskspråkiga omområdet kallades, och en kopia av det
rande verksamhet och uppmanade
94
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rådet av Norrbotten inköptes exempelvis och byggdes upp. Den driftiga
länsmejerskan Anna Gustafsson, som
ingick i hembygdsföreningens styrelse, överlämnade en samling finska
folkdräkter. Det fanns även planer på
att upprätta en ”lappkyrka” men planen gick aldrig i verket.106
Däremot inrättades ett lappläger
på den steniga backe längst ut på den
nordligaste delen av Gültzaudden
som vetter mot Mjölkudden och Norra hamnen. De första delarna byggdes
upp till jubileumsutställningen sommaren 1921 och bestod bland annat
av en tältkåta som låg i östsluttningen mot Bergviken. Under de följande åren byggdes två kompletta lappläger upp i anslutning till varandra.
Med utgångspunkt i tältkåtan byggdes ett fjällsamiskt viste, som förutom
kåtan bestod av en visthusbod (njalla) stående på en uthuggen stolprot,
en torkställning och ett gethus. Det
fjällsamiska vistet låg i den södra delen av skogsbacken närmast festplatsen och rådhuset. På den nordligaste delen med utsikt mot Mjölkudden
byggdes ett skogssamiskt viste som
bestod av en fyrkantig skogslappkåta,
en stolpebod på fyra ben, en torkställning och ett rengärde för mjölkning
och skiljning av renar. Vistet låg fint
avskilt från festplatsen med utsikt mot
den nedgående solen under sommarnätterna.

Med förebild i Skansen i Stockholm byggdes
ett lappläger på Gültzaudden. Tältkåtan blev
emellertid vandaliserad gång efter gång och
ersattes snart av en torvkåta.

Under några år byggde hembygdsföreningen alltså på Gültzaudden upp
en både fjällsamisk och skogssamisk
boplats som på ett ambitiöst sätt sökte återge den samiska kulturen i länet De två lapplägren blev emellertid
ett sorgebarn. De blev gång efter gång
vandaliserade. Därför togs tältkåtan
ganska snart ner och ersattes 1926 av
en torvkåta, men också andra samiska byggnader blev saboterade. Av det
faktum att bara lapplägret blev utsatt
för skadegörelse i friluftsmuseet kan
man dra slutsatsen att den byggde på
95

Arkeologen Gustaf Hallström levererade besk
kritik mot lapplägret på Gültzaudden. Han
tyckte att det var fult byggt och att det vanvårdades av hembygdsföreningen.
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ler intränglingar.
Under framväxten
av Luleå socken
hade de hela tiden
funnits med som
en självklar del av
kulturmiljön också
i kustområdet.
Skadegörelsen
på de två lapplägren blev offentlig
när den välkände
arkeologen Gustaf
Hallström hösten
1926, efter ett besök på Gültzaudden, förmedlade
stark kritik mot
hur lapplägret var
vanvårdat. Hallström arbetade då
som antikvarie vid
Riksantikvarieämbetet. Han hade
Loftboden från Kukasjärvi representerade tornedalskulturen. Den sågs redan 1924 besökt
som en självklar del av länets kulturarv. Byggnaderna vårdades men
lapplägret med
inte det tornedalsfinska modersmålet.
stor nyfikenhet
och blivit gruvligt besviken, särskilt över den fjällen avoghet mot samer. Man skulle
samiska delen som han ansåg var fult
kunna kalla det för främlingsfientligbyggd och etnografiskt oriktig. Besöhet om man ser till den långa tidsperiket gjorde han som inspektör av Gültod då en officiell föreställning odlades
zauddens friluftsområdet på uppdrag
om att samerna hörde hemma ovanav riksantikvarien Sigurd Curman.
för lappmarksgränsen och att de var
Vid besöket vände han sig till den dåintränglingar i kustområdet. I verkliga
varande intendenten vid Norrbottens
livet var samerna inga främlingar el96

läns hembygdsförening samt två styrelsemedlemmar och påtalade felaktigheterna. Av hänsyn till föreningens
rykte skev han ingen skriftlig rapport
mot löfte att felen skulle åtgärdas. När
han återkom 1926 såg det precis likadant ut, med skillnaden att tältkåtan
var nedtagen och ersatt av en nybyggd
torvkåta.
Till saken hör att hembygdsföreningen fått statsanslag för sin satsning på den samiska kulturen. Hemkommen till Stockholm framförde
Hallström sina kritiska synpunkter
till riksantikvarien och skrev en utförlig rapport om Gültzaudden som
friluftsområde men i synnerhet om
den samiska kulturmiljön.107 Dessutom hade han låtit sig intervjuas av
lokaltidningar i Luleå med sina kritiska synpunkter om lapplägret. Huvudkritiken var att de två lapplägren
var amatörmässigt och felaktigt gjorda. Hembygdsföreningen blev helt tagen på sängen. Landshövding Gösta
Malm, som var ordförande i föreningen, skrev ett besviket brev till Curman
där han kritiserade Hallström för att
ha gått bakom ryggen på föreningen.
Kritiken hade dessutom förts ut offentligt genom ”nog så ampra uttalanden” i pressen.108
Senare på hösten reste Hallström
norrut och gjorde då, på särskild begäran av Sigurd Curman, ett besök i
Luleå för att träffa representanter för
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hembygdsföreningen. Det gällde nu
att ställa saker tillrätta. Han träffade då bland annat lappfogden Claes
Östergren som varit huvudansvarig
för uppbyggnaden av lapplägret. Enligt Hallström var stämningen god vid
samtalet.109 Inte långt därefter levererade Österberg till Norrbottens läns
hembygdsförening ett begärt utlåtande om Hallströms tidigare skriftliga
kritik. En kopia av skrivelsen skickades av hembygdsföreningen till riksantikvarien men föreningen beslutade
att inte bemöta kritiken i ortens tidningar.110
Östergren förklarade i sitt utlåtande
att ingen i den nuvarande styrelsen fått
reda på den muntliga kritik som Hallström uttalat 1924 och att ingen ur sty-

Pitestugan flyttades till Gültzaudden 1926. Bilden är från 1970 då den plockades ned och flyttades till det nya friluftsmuseet Hägnan i Gammelstad. Tanken var att anknyta de gamla byggnaderna till kyrkstaden och skapa en organisk kulturell enhet där.

Längst ut på Udden uppfördes ett skogssamiskt läger. Det bestod av en fyrkantig
skogslappkåta, en stolpebod på fyra ben, en
torkställning och ett rengärde.

relsen eller ur lappsektionen varit närvarande vid besöket i maj 1926. Han
förklarade också att Hallström inte
förstått att torvkåtan representerade
ett fiskarlappläger, inte ett fjäll-lappläger, och att det påstådda fårhuset
som hörde till inte var ett fårhus, utan
en getkåta. ”…ty ytterst sällan händer
det , att en fiskarlapp håller får, fjällappen aldrig…”.111 Här slog lappfogden
den storstadsfödde etnografen på fingrarna, som i sitt svar var tvungen att
backa en aning i sin kritik och erkänna sitt misstag med fårhuset.112
Men Hallström fick rätt i sin grundläggande kritik. Ett år senare kon97

staterade föreningen att det var svårt
att hålla kåtorna i ordentligt skick på
grund av den återkommande skadegörelsen. Man beslöt att riva de mest
utsatta delarna.113 Efter att Norrbottens museum 1935 byggts färdigt fokuserades det kulturhistoriska intresset på samerna dit. Året efter begärde
föreningen av Luleå kommun att få
montera ner skogslappkåtan och den
samiska njallan.114 När samtliga kulturhistoriska byggnader på Udden i
början av 1970-talet flyttades till sin
nuvarande plats på Hägnan i Gammelstad uppfördes inga samiska byggnader på det nya stället, däremot följ-
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de den tornedalska loftboden med
som fristående byggnad. Det samiska
kulturarvet var nu helt osynliggjort i
Norrbottens museums nya friluftsmuseum, som byggdes nära prästgården
i direkt anslutning till Gammelstads
kyrkstad. Det övergick 1992 i kommunal ägo.

Närvaron av de andra
nationella minoriteterna
Som ett resultat av kriget mot Ryssland 1808‒1809 skapades i Sverige två
nya minoriteter. Den ena var tornedalingarna på den svenska sidan av Torne älv, som blev en liten finskspråkig
minoritet på gränsen till Finland. Den

På våren 1942 togs de första finska krigsbarnen emot i Luleå. De kom med tåg från Haparanda.
Många luleåbor var beredda att ta emot barn. På fotot från 1944 leker finska barn i Stadsparken.
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andra var de etniska finnarna i Finland som när de efter andra världskriget invandrade som arbetskraft till
Sverige började kallas sverigefinnar.
Luleås närhet till Finland demonstreras av händelserna under Andra
världskriget.
I mars 1941 föreslog stadsfullmäktige i Luleå att till en kostnad av 3600
kronor per år åta sig fadderskap för 10
föräldralösa finska barn i Kemi. Förslaget avvisades av magistraten men
engagemanget för finska krigsbarn
fortsatte.115 När Finland drogs in i fortsättningskriget mot Sovjetunionen i
juni 1941 inleddes en evakuering av
finska barn till Sverige. Redan i oktober bildades Hjälpkommittén för Finlands barn i Luleå. Till initiativtagarna
hörde bland annat Helny Wanhainen
och Eva Jonzon. Den förstnämnda var
gift med agronom W.L. Wanhainen
som var känd talesperson för tornedalingarnas kulturella rättigheter. Den
senare var gift med biskop Bengt Jonzon. Luleå lottakår och andra frivilligorganisationer bidrog med penninginsamlingar.
En debatt fördes hösten 1941 i Luleå kommun om lämpligheten att ta
emot krigsbarn och om planerna på
ett system med fadderbarn. I Finland
var både landshövding Hillilä i Lapplands län och rektor Koskimies från
Rovaniemi emot överföring av finska
barn till Sverige. Bland argumenten
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De som tog emot barn kunde få tackbrev från
barnen efter kriget eller från de finska föräldrarna. Pojken på bilden skickade en bild på
sig själv från barnhemmet i Finland som han
bodde i efter återvändandet. Silhuettbilden
nedan är brevlogotypen för Mannerheimförbundets krigsfadderutskott i korrespondens med svenska fadderföräldrar.

anfördes psykologiska skäl. Det obönhörliga fortsatta kriget gjorde att sådana överväganden fick överges och
att både mottagningen av krigsbarn
genomfördes och bidrag till fadderbarn delades ut. I januari 1942 hade 47
personer anmält sig villiga att ta emot
barn, en lista som utökades till att
slutligen omfatta drygt 300 personer.

På våren 1942 togs de första finska
krigsbarnen emot på järnvägsstationen i Luleå. De fick bo i en genomgångsförläggning innan de placerades
hos enskilda familjer.
Till en början verkar önskemålen
om barn ha tagits upp per telefon och
skrivits ner för hand i ett rutblock.
En träarbetarhustru i Bodträskfors
önskade ”pojke 2 år”, en hemmansägare i Börjelslandet ”flicka 4‒6 år”,
en fru i Vallen ”barn/pojke ej flicka/
6 år”. En anteckning handlar om en
lektor i Uleåborg vars tre barn behövde placeras. Det var en flicka som
bara var någon månad gammal, systern som var två år och brodern som
var tre år. Och så den lakoniska texten ”Mor död gm. bombning.”116
I början av mars 1942 hade 80 barn
placerats i Luleå och Gammelstad
med omnejd. I slutet av april var ytterligare 47 barn placerade enligt listor hos Hjälpkommittén för Finlands
barn. Alla samhällsklasser var engagerade som stödfamiljer. Där fanns
hemmansägare, verkstadsarbetare,
hemmafruar, poliser, lärare, präster,
butiksägare och andra. I Södra Sunderbyn inrättade LKAB ett
hem för finska barn. Efter fredsslutet
började de finska krigsbar99

nen att skickas hem i de fall de hade
ett hem att återvända till, men i april
1948 fanns fortfarande elva barn kvar.
Åtta av de finska krigsbarnen blev
adopterade av sina fosterföräldrar i
byar runt Luleå och återvände alltså
inte till Finland.
I kyrkstaden i Gammelstad var särskilt skohandlare Per Östlund engagerad i olika hjälparbeten. Han bidrog
med pengar till fadderbarn i Finland
och kom att spela en viktig organisatorisk roll under kriget. När tyskarna i slutet av Andra världskriget
brådstörtat drog sig tillbaka från norra Finland mot Nordnorge brände de
byar och städer i sin väg. En stor finsk
flyktingström vandrade då med sina
kor och bärbara husgeråd till Sverige. Många inkvarterades i Tornedalen medan andra gick vidare tills de
fann plats. På Skeppsbrogatan i Luleå inrättades Centralen för finska kreatur. Experter på utfordringsfrågor,
husdjur och byggnadsdetaljer ingick i
en särskild ledningsgrupp för att hantera flyktingfrågan. Per Östling blev
inkvarteringsföreståndare för flyktingförläggningen och för ett inter-
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nat med finska djurskötare som båda
låg i Gamla Notviken. I arbetet fick
han distribuera husgeråd, kläder och
hygienartiklar till flyktingarna men
också järnspisar, madrasser och filtar
samt all redskap som behövdes i kreatursskötseln och till mjölkningen.
Fram till februari 1945 mottogs i byarna runt Luleå över 1500 kor, drygt
100 hästar och 450 får. Alla dessa djur
skulle också förses med foder varje dag.117 En av dem som arbetade på
landsfiskalskontoret i Gammelstad för
att fördela de finska flyktingfamiljerna med sin boskap till olika gårdar var

Anna Vikström från Södra Sunderbyn.118 Hon gifte sig senare med Birger Åström från Norsgården i Gäddvik. Han var också en av dem som tog
emot finska flyktingar med kor. ”De
fick ha korna i sommarladugården. Så
bodde dom själva i bagarstugan. Det
var två män och två kvinnor. Jag tror
att dom var gifta. Dom pratade bara
finska”, berättar han.
Förutom att ta emot krigsflyktingar
anställde man då och då finska pigor
som jobbade på gården säsongsvis.
På en annan gård i Gäddvik anställdes två finska systrar som pigor av

Anna och Gunnar Boman tillhörde dem som tog emot krigsbarn. Åtta av de finska krigsbarnen
blev adopterade av sina fosterföräldrar i byar runt Luleå efter kriget.
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två bröder som båda ägde fastigheten. Systrarna gifte sig sedan med varsin av de två bröderna och blev kvar
i byn.119 Anställningen av finska pigor
i byarna runt Luleå under främre delen av 1900-talet hörde inte specifikt
samman med kriget. De kan snarare
jämföras med de samiska och finska
pigor som på 1700- och 1800-talet säsongsarbetade i bondgårdarna. Men
krigsåren bidrog säkert till att öppna
dörren för en ökning av den här typen av finska arbetsresor. I Gäddvik
var det inte ovanligt med finsk arbetskraft. Vänskapsband knöts och det
förekom att man besökte varandra i
både Sverige och Finland.
Av de nationella minoriteterna är
judarna och romerna de mest osynliga i kulturarvet i Gammelstad. Judendomen var av religiösa skäl länge
förbjuden i Sverige. En del kringvandrande judiska småhandlare fanns
ändå i Sverige under 1600-talet. Enligt en förordning 1685 skulle samtliga judar utvisas ur landet, men under
1700-talet fick judar rätt att bosätta sig
och äga fastigheter i Stockholm, Göteborg och Norrköping. Judarna var
alltså förbjudna att bosätta sig på andra ställen i landet. Inte förrän 1860
togs beslut av regeringen att ”svenskar med mosaisk bekännelse” hade rätt
att bosätta sig var de ville. I källor som
berör Gammelstad och Luleå syns
inga judar. Däremot berördes judarna
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veckor i hennes klass,
men sen försvann det
och kom inte tillbaka.
Eva Sjöblom, uppvuxen i Gäddvik, berättade i en intervju hösten
2018 att området mellan Karlsvik och Notviken var en plats där
folk kunde bo tillfälligtvis. Som barn hade hon
hört att samer brukade
driva omkring där. Vad
som menades med att
”driva omkring” hade
hon ingen aning om.
Det var heller ingenting hon själv upplevt,
men det förklarar varför
Det var ofta kvinnorna som fick driva över korna från finska till svenska sidan när tyskarna brände norra Finland i
Karlsvik tidigare kalladslutskedet av kriget. Över 1500 kor och 100 hästar placerades på gårdar i luleåbyarna.
es för Lappskatan och
att många samer under 1800-talet var
driva kvinnor och barn var de än påav den antisemitism som kom till särmantalsskrivna i Notviken.
träffades.121 Den följdes inte, men inskilt uttryck under andra världskriget.
Däremot har hon egna minnen från
En lärare i Svartöstadens skola fick exställningen till judar, romer och samer
empelvis 1943 en reprimand från skolvisar vilken lång
styrelsen för att han bedrivit antisemitradition av främ120
tisk propaganda i skolan.
lingsfientlighet som
funnits i Sverige.
Den svenska inställningen mot roInte heller romermerna har varit ännu hårdare än mot
na är särskilt synlijudarna. Ärkebiskop Laurentius Pega i källorna i Lutri utfärdade på 1500-talet ett cirkulär
leå. En intervjuad
där prästerskapet beordrades att inte
kvinna i Gammelbefatta sig med romerna, varken jorstad berättade att på
da deras lik eller döpa deras barn. En
1950-talet gick ett
riksomfattande förordning utfärdades
romskt barn några
1637 om att hänga männen och för101
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skilt under ungdomshelgerna. De itatariska berättelserna visar att Gamsex-sju-års åldern i början av 1950-talienska handlarna sålde varor som
melstad och byarna runt omkring
let av hur romer under korta perioder
hade stor åtgång bland ungdomaraldrig varit ett kulturellt homogent
brukade bo i skogsbrynet mot Karlsna, som maskotbjörnar, visslor, ringområde, utan alltid haft inslag av anvik, strax norr om Norsgårdens ängar.
ar och glasögon.123 Därutöver kunde
dra etniska grupper och nationaliteter.
”Det kunde var tre väldigt enkla husvagnar och man kunde ibland höra
de sälja diversevaror som ballonger,
Världsarvet och minoriteterna
hur dom spelade där. För det mesmarknadskäppar, och prydnadsnålar.
Världsarvet i Gammelstad har en lång
ta kommer jag ihåg att vi tyckte att
Det går att spåra italienska handlare
mångkulturell historia. Själva namdet var hemskt synd om dom, för det
i Gammelstads kyrkstad åtminstone
net Luleå, där kyrkstaden växte fram
kunde vara kallt och det fanns barn
tillbaka till 1920-talet.124 De fragmendär. Och man vågade inte riktigt
gå så nära för det
var lite farligt. De
kallades löst folk.
Man såg ner på
dom lite grann för
att dom reste omkring och inte var
bofasta som vi i
Gäddvik. Så var
det på den tiden.”
Ur barnets perspektiv funderade hon på hur det
kunde kännas att
faktiskt inte ha en
fast boplats som
var ”hemma”.122
När det gäller
de många handlare som rört sig
i kyrkstaden genom århundradena återfinns även
Romerna var återkommande besökare i närheten av Gammelstad. En del brukade bo mellan Karlsvik och Gäddvik. Här en
romsk orkester som spelar i nuvarande Hermelinsparken i Luleå 1906.
italienare, då sär102
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och staden grundades 1621, är det samiskt namn på älven, vilket visar på
den tidiga närvaron av samer. Samerna har alltid varit påtagligt närvarande i kyrkstaden och i byarna runt
omkring. Det är emellertid en historia som är påtagligt bortglömd. Det
beror på att den nationalistiska retoriken allt sedan 1600-talet intrummat
att samerna hör hemma i Lappland,
inte vid kusten. Enligt samma typ av
nationalistisk retorik har tornedalingarna placerats i Tornedalen och finnarna i Finland. Beskrivningen av minoriteternas bosättningar och liv har
visat att det inte har varit så.
Det har aldrig funnits en homogen
svensk bosättning vare sig vid Lule
älvs utlopp eller i omgivningarna runt
kyrkstaden eller i socknen som helhet. Redan under järnåldern möttes
samisk-, finsk- och svenskspråkiga
i kustområdet för att fiska, jaga och
handla med varandra. Vid en viss tid-

punkt bör grupperna ha varit befolkningsmässigt likvärdiga i storlek, men
mycket snabbt expanderade de jordbrukande grupperna. Det var svens
karna som kom att dominera i nedre
delen av Lule älv. I övre delen skedde
från 1600-talet ett gradvist skifte från
jakt och fiske till jordbruk. De som
blev nybyggare var samer, finnar och
svenskar.
Vi har också sett att många samer
från 1600-talet flyttade ner till kustområdet. Det som har beskrivits som
en ensidig kolonisering av Lappland
mötte en smalare ström som gick åt
andra hållet. En del av de samer som
var bosatta ovanför lappmarksgränsen
sökte sig till kusten för att få jobb. De
jobbade med lastning och lossning av
varor i den nya staden Luleå, säsongsarbete med att valla kor i skogarna,
som pigor och drängar i bondgårdarna, som profosser vid utmätning av
straff och ibland inom administratio-
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nen. En del drog sig fram som tiggare.
Det faktum att bönderna runt kyrkstaden varit svensktalande i modern
tid har lurat oss att tro att kulturen
runt Gammelstad alltid varit svensk.
De ovanstående historiska berättelserna har visat att det aldrig varit så, varken i byarna, i Luleå stad eller i kyrkstaden i Gammelstad. Det vanligaste i
äldre tider var att man på gräsrotsnivå
kunde höra samiska, finska och svenska talas i vitt skilda sammanhang.
Däremellan kunde man höra romani,
danska, norska, holländska, ryska eller andra språk. Kulturen har aldrig
varit homogen och statisk utan påverkats av olika etniska grupper som alltid varit i rörelse. Det är rörelsen som
är det naturliga, inte stillaståendet.
Det visar inte minst nutidens stora rörelser av människor både i krigstid
och i fredstid.
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et finns ibland föreställningar om att äldre tiders samhällen var statiska och orörliga. Så är det förstås inte! I Möten mellan olika folk undersöker historikern Lars
Elenius hur rörlig och mångkulturell den gamla Luleå socken faktiskt varit. Vi nuddar
vid personligheter som har internationell lyskraft, som den ryske generalen Kamenskij som under ockupationen av nordligaste Sverige 1809 ett tag bodde på prostgården
i Gammelstad. Ännu mer fascinerande är de två systrarna som vid samma tid flyttade
med två ryska officerare till Sankt Petersburg och gifte sig där. Ett annat öde som berör är den danske tunnbindaren som bodde i Gammelstad i slutet av 1600-talet och
åtalades för förräderi därför att han i en hetsig diskussion smädat den svenske kungen.
Mest berörande är kanske de två rättsfall som berör två samiska kvinnor i slutet av
1600-talet och början av 1700-talet. Anna Nilsdotter, kallad Lapp-Anna, blev brutalt
mördad av husfolket i en gård i Rutvikssund. Hennes två barn lämnades att svälta ihjäl
i den koja i skogen där de bodde med mamman. Karin Olofsdotter var bara sexton år
när hon i ett borgarhus i Luleå blev med barn med en samisk dräng. När hon sju månader senare vallade kor vid en gård i Gäddvik fick hon ett dödfött barn som hon lämnade i skogen. Hon dömdes av tingsrätten till döden för barnamord.
Elenius använder sig av domstolsprotokoll, husförhörslängder och giftermålslängder för att rekonstruera den samiska närvaron i Gammelstad och den nedre älvdalen.
Ännu i mitten av 1800-talet talade många i befolkningen samiska, finska eller svenska.
Vi får också följa det kollektiva minnet efter samiska bosättningar i byar som Rutvik,
Alvik och Måttsund. Där finns platser som kallas Lapphägnet eller Lappgärdan som
minnen i landskapet efter samer som bott där. I boken sätts också den tidiga finskspråkiga befolkningen i kustområdet i ny belysning. Vi får exempelvis veta att det först kända namnet på Gammelstadsviken var Finnavan.
Från 1900-talets historia beskrivs hur finska krigsbarn tumultartat fick lämna ett Finland i fullt krig med Sovjetunionen. De första krigsbarnen anlände 1942 och utplacerades i familjer. En del av dem blev också kvar efter kriget. Vi ser av de historiska källorna att världsarvet i Gammelstad har en lång mångkulturell historia. Boken vänder upp
och ner på våra föreställningar om kyrkstaden som ett homogent svenskt kulturarv.
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