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FÖRORD
Mellan den 1 juli 1986 och den 1 juli 1990 finansierade Riksbankens
jubileumsfond ett forskningsprojekt vid Umeå universitet under titeln
"Prästen som folkuppfostrare: Prästens roll i norrländskt samhällsliv
före folkskolans genomförande. Projektet har letts av professorerna
Sten Henrysson och Egil Johansson.
Denna rapport ingår som ett led i projektet och mitt deltagande däri
sker sedan november 1988 som en del av forskningen inom ramen för
mitt högskolelektorat i finska vid Institutionen för finska, Umeå
universitet. Säkerligen är det min uppspaltning mellan finsk
språkvetenskap och projektets lappmarksforskning som - åtminstone
delvis - fördröjt färdigställandet av denna rapport, som utges först
efter projektets officiella avslutning.
Det verkade på mig som om det fanns behov av en lättåtkomlig och
kort framställning på svenska av den finska kyrko- och
undervisningslitteraturens framväxt fram till mitten av 1800-talet.
Många av de svenska forskare som rör sig i de tassemarker som på ett
eller annat sätt berörs av denna finska litteratur - t.ex. sameforskare,
lappmarksforskare, tornedalsforskare, teologer - har inte tillräckligt
med kunskaper i finska för att snabbt skaffa sig en något så när
sammanhållen bild. Förhoppningsvis kan denna rapport och dess
referenser ge en öppning till vidare studier för den intresserade. Mer
eller mindre som biprodukt har rapporten också en del utlöpare till
diskussionen om vilket språk - samiska eller finska - som skulle
användas vid undervisningen av samerna i Torne och Kemi
lappmarker.
För hjälp och stöd tackar jag såväl Prästprojektets som
Enkätprojektets deltagare samt den alltid hjälpsamma personalen på
Forskningsarkivet vid Umeå universitet. Utan den sistnämndas hjälp
hade vare sig gamla doftande arkivpapper eller mierorullar kunnat
skaffas fram. Ett alldeles speciellt tack till Johnny Flodin, som i
utskriftens elfte timme räddade mitt manus från att helt slås ut av
den tredskande datorn!
Umeå den 14 augusti 1990
Tuuli Forsgren
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1. INLEDNING

1.1. Rapportens syfte och metod
Huvudsyftet med denna rapport är att ge svenska forskare en kort
översikt av den finskspråkiga kyrko- och undervisningslitteraturens
framväxt och omfattning under den tid då samerna i Torne och
Kemi lappmarker var föremål for missions- och upplysningsarbete,
dvs fram till mitten av 1800-talet. Eftersom de flesta svenska forskare
har svårt att tillgodogöra sig den finskspråkiga litteratur som finns,
känns behovet av en sådan översikt på svenska påkallat. Jag försöker
1 denna korta rapport ge en någorlunda god föreställning om hur
pass frestande det var för prästerskapet att ta till finska böcker i
undervisningen i de nordligaste lappmarkerna.
Rapporten bygger på en sammanställning av publicerad forskning,
kommenterad och ibland kompletterad med tidigare opublicerat
arkiv-material. Ibland har jag också en annan tolkning än den
gängse beträffande en del dokument. Rapporten inleds med en kort
beskrivning av de administrativa och språkliga förhållandena. Kap.
2 dominerar och där ges översikten av den finskspråkiga kyrko- och
undervisninglitteraturens utveckling. Kap 3 slutligen ger en glimt
från den ständigt pågående debatten om huruvida finska eller
samiska skulle vara kyrko- och undervisnings språk under den
tidsperiod som här behandlas. Några 1800-talsröster, som
kommenterar den dittills förda språkpolitiken, kommer också till
tals.
Som bekant är litteratur - både vetenskaplig och annan - om samer
och deras förhållanden mycket omfattande. Även arkivmaterialet
om samerna är mycket stort. Huvudprincipen vid genomförandet av
denna undersökning har varit att gå igenom så mycket som möjligt
av det material - litteratur och arkivmaterial - som kan anses
relevant. Förutom litteratur om den finska kyrkolitteraturen har
bl.a. visitationsprotokoll från områdets lappskolor varit ett

självskrivet undersökningsmaterial. Nordbergs handskriftssamling
vid Umeå universitets Forskningsarkiv, Källskrifter (Nordberg
1973), J.Fellman (1906) och I. Fellman, (1910) har varit
tidsbesparande tillgångar vid genomgången. Även visst material
från Finlands Riksarkiv har gåtts igenom. Mycket stor nytta har jag
haft av samarbetet med Sölve Anderzén, vars noggranna
genomgång av arkivmaterialet för Jukkasjärvi församling jag följt i
spåren och flitigt utnyttjat (Anderzén 1989). En referens av stort
värde är också Kähkönen (1982), vars monografi redogör för
folkundervisningen i finska Lappland före folkskolans införande.
Enligt Direktionen över Lappmarkens Ecklesiastikverk skulle
undervisningen i lappskolorna i det svenska riket ske på samernas
eget modersmål - samiska. Detta var grundprincipen, då
lappskolorna startade sin verksamhet vid 1700-talets mitt. (Se t.ex.
Haller 1896: 29, 151; Henrysson 1986) I Torne och Kemi lappmarker
tycks man dock mycket snabbt ha övergått till att läsa i finska böcker.
(Se närmare I. Fellman II 1910:LXI-LXXIV; Anderzén 1989.) Ett av
skälen till denna språkövergång var säkert det faktum att det s.k.
sydlapska bokspråket, som skapades i början av 1740-talet, inte tog
någon större hänsyn till de nordsamiska dialekterna (jfr Forsgren
1988:37-41), varför samerna i norr hade ringa nytta av utgivningen
på det sydlapska bokspråket. Kemisamiskan var på utdöende och
höll på att ersättas av finska och/eller nordsamiska (se 1.2.2.). I
Kemi lappmark hade man dessutom av tradition haft finska som
undervisningsspråk mycket länge.
Lappskolan i Jukkasjärvi i Torne lappmark startade år 1744 och
bedrev sin verksamhet fram till år 1820 (Anderzén 1989). I Utsjoki
fanns under en kort period (1743-1750) en lappskola. Utsjoki hörde till
o

Torne lappmark och samerna där talade nordsamiska. Ar 1747
o

överfördes Utsjoki administrativt till Abo stift och kom därefter att
vad undervisningspolitiken beträffar behandlas som en del av Kemi
lappmark, där undervisningen bland samerna huvudsakligen
bedrevs med hjälp av kateketer. (Widén 1965; Kähkönen 1982: 182ff)
Här kan det finnas skäl att återge ett allmänt påpekande som
Kähkönen (1982: 59) gör i samband med en redovisning av de
svårbemästrade befolkningsberäkningarna i lappmarkerna. Han

säger att man redan på 1600-talet kan räkna med att de svenska
lappmarkerna hade en samisk befolkning som var fem gånger så
stor som den samiska befolkningen i Kemi lappmark, alltså den
finska lappmarken. Detta förhållande, sedan förstärkt av den snabba
finska kolonisationen av Kemi lappmark (se 1.2.1.2.), gjorde att
samefrågorna kom att vara av mycket större intresse för
o

Uppsala/Härnösands stift än för Abo stift.
Den förfinskning inom kyrka och undervisning som pågick i Torne
och Kemi lappmarker fram till 1800-talets mitt kan förmodligen inte
jämställas med den medvetna och kraftiga förnorskningspolitik som
efter Thomas von Westens död bedrevs från kyrkans håll i Norge
fr.o.m. mitten av 1700-talet (se t.ex. NOU 1985:14, s.47f). Den norske
1700-talsbiskopen Bang sägs i goda vänners lag ha hävdat att "Gud
f0rstår ikke samisk" (Bj0rklund 1985:143-144). Det var först på 1820talet som de norska samerna åter fick en förespråkare i N.V.
Stockfleth, vars verksamhet bl.a. omfattade översättning av ett 20-tal
böcker till den nordsamiska som talades på Finnmarksvidda
(Qvigstad & Wiklund 1899; Kähkönen 1982:263f).
Givetvis är jag medveten om att det är samernas ställning som
minoritet i ett storsamhälle med myndighetsanspråk, som troligen
är den yttersta orsaken till språkbytet inom kyrka- och undervisning.
I Kemi lappmark blev finska ganska tidigt majoritetsspråk och är
det än i dag. I Torne lappmark blev finska i och med de
finskspråkiga
nybyggarnas
inflyttning
så
småningom
majoritetsspråk, även om finska i sin tur var ett minoritetsspråk
inom Sveriges gränser. Finska språkets ställning som
minoritetsspråk i Sverige accentuerades sedan i och med
gränsdragningen efter 1809 års krig, då Finland blev storhertigdöme
inom det tsarryska riket. Om svenska språkets förekomst i Torne
lappmark se avsnitt 1.2.2.

1.2.

Torne och Kemi lappmarker

1.2.1. Geografiskt och administrativt
Torne och Kemi lappmarker är de nordligast belägna lappmarkerna
i Sverige respektive Finland. Benämningen lappmark
avsåg
ursprungligen ett område som befolkades av samer och de olika
lappmarkerna har fått namn efter de kustsocknar, varifrån man
försökte administrera områdets samer kyrkligt och statligt, genom
t.ex. mission, handel och skattläggning (Collinder 1949:9).
Lappmarksgränsen blev också en administrativ gräns, som
reglerade samlevnaden mellan samer och kustsocknens invånare
och mellan samer och nybyggare i lappmarkerna.
Fram till 1633 tycks både Torne och Kemi lappmarker åtminstone
tidvis ha betjänats av prästerna i Torneå, men nämnda år
underställdes Kemi lappmark prästen i Kemi. Denna åtgärd
föranledde en hel del långvariga tvister mellan prästerna i Torneå
och Kemi. (J.Fellman III 1906:680f; Bygdén 11:44)
De nordliga riksgränserna mot Norge och Ryssland var länge
mycket flytande. Större delen av gränsen mot Norge reglerades 1751.
Då avträddes Kautokeino i Torne lappmark till Norge och
förhållandena i Kautokeino lappmarksförsamling har inte
behandlats i denna rapport. I söder gränsade Torne lappmark mot
Lule lappmark. Kemi lappmark sträckte sig i söder ungefär till 66
grader nordlig bredd, men denna gräns var flytande och under den
undersökta perioden flyttades den fortlöpande norrut. (Jfr. karta,
Bild 1!) Gränsen mellan Kemi lappmark och Ryssland förblev
oreglerad under hela den tid Finland hörde till Sverige.

1.2.1.1. Torne lappmark
Torne lappmark hörde från början till Torne pastorat, vars
kyrkoherde var stationerad i Torneå. I en Kungl. resolution den 20
oktober 1606 delades Torne pastorat upp i tre delar. Torne lappmark

blev eget pastorat under namnet Enontekis, området ner mot kusten
••

o

delades upp i Overtorneå och Nedertorneå pastorat. Ar 1607 var
denna delning verkställd. (Bygdén IV:362)
Enontekis pastorat omfattade då (= år 1607) "nuvarande Enontekiö
och Utsjoki i Finland, Kautokeino i Norge, samt Karesuando, delar
av Gällivare socken och nuvarande Kiruna stad i Sverige" ( R.
Lassinantti i företalet till Er. J. Grape 1969:1). Uppdelningen varade
bara till 1614, då lappmarken återfördes till den gamla
moderförsamlingen Nedertorneå (Bygdén 11:60). Ar 1673 kom en
förordning enligt vilken Torne lappmark slutgiltigt avsöndrades till
eget pastorat med namnet Jukkasjärvi. Ett gammalt kapell vid
Simojärvi blev först huvudkyrka i det nybildade Jukkasjärvi pastorat.
Inom Jukkasjärvi låg också det gamla lappkapellet i Rounala
o

(Wiklund 1916). Ar 1745 avträddes en del av det södra området till det
nybildade pastoratet Gellivare (Bygdén 11:45). En ny huvudkyrka
invigdes i Jukkasjärvi församling år 1849. Den hade uppförts i
Vittangi och dit flyttades också kyrkoherdebostället. (Bygdén II:45f).
Enontekis var länge annexförsamling till Jukkasjärvi men
förvandlades år 1748 till eget pastorat och dess nuvarande gränser
fastställdes 1809 (R. Lassinantti i företalet till Er. J. Grape 1969:1).
Vid gränsdragningen mellan Finland och Sverige klövs nämligen
Enontekis församling i två delar. Den del som hamnade på den
svenska sidan av gränsen bytte år 1907 namn och heter därefter
Karesuando.
Samtidigt som Jukkasjärvi bildades (1673), avsöndrades den
nordligaste delen av Torne lappmark till eget pastorat med
kyrkoherden stationerad i Kautokeino och med Utsjoki som annex.
Kyrkan i Kautokeino invigdes först 1703 och ungefär samtidigt
byggdes en annexkyrka i Utsjoki. Dit reste Kautokeinos kyrkoherde
en gång om året. (Bygdén II:69f) I en "Underdånig berättelse om de
under detta Stift liggande Lappmarek er,...", inkommet till Kungl.
Maj:t den 18.3.1731 och uppläst i rådet den 21.8.1732, berättar
superintendent Nicolaus Sternel följande om Torne lappmarker:

"Desse fördelas i twenne Pastorater, Jukasjerfvi med Annexan
Enonteckis, hafwande Capellan, och Koutokeino med Annexan
Utisjocki, uthan Capellan." (Nordbergs samling 25:24)
I samma berättelse uppger Sternel att samerna i Torne lappmark
till antalet är "uthi Jukasjerfvi 227, Enonteckis 88, Koutokeino med
Awiowara 48, Utisjocki och Teno 44, tilhopa 407, allesammans
skattlagda. de andra som icke mächta giöra skatt, skola wara
nästan lika månge, föruthan qwinnor och Barn." (Nordbergs
samling 25:24)
Alla församlingar i Torne lappmark hörde fram till mitten av 1700talet till Härnösands stift. Den nordliga delen av Sverige hade
avsöndrats från ärkestiftet och blivit superintendentur år 1647.
Huruvida Kemi lappmark (eller delar därav) skulle räknas till
Härnösands stift eller till Åbo stift var tidvis en tvistefråga mellan
kyrkoherdarna i Torneå (Härnösands stift) och Kemi (Åbo stift). (Se
J. Fellman III, 1906:680f!) År 1747 blev Utsjoki, som sedan 1673 varit
annex till Kautokeino, eget pastorat med Enare som annex och
överfördes samtidigt till Åbo stift. Kautokeino moderförsamling
hamnade - som ovan nämnts - vid den svensk-norska
gränsregleringen år 1751 på den norska sidan av gränsen. (Bygdén
II :70)
Det vidsträckta område som i 1600-talets början utgjorde Torne
lappmark sträckte sig alltså över ett nordkalottområde som vid
mitten av 1800-talet var uppdelat mellan tre länder och i ett stort
antal församlingar.

1.2.1.2. Kemi lappmark
Vad räknades till Kemi lappmark? Ett svar på den frågan beror helt
på vilken tid man avser. Tegengren (1952:6f) säger att norra Finland
"bildade i äldre tid en enda lappmark, Kemi lappmark. Området var
jämförelsevis stort och sträckte sig något söder om 66. breddgraden".
I och med den tidiga finska kolonisationen flyttades den sydliga

LAPPMARKERNA I SVERIGE OCH FINLAND
VID 1700-talets SLUT.
Kartan delvis baserad på
"Charta Öfver Wästerbottn och
Svenske Lappmarcken 1795".
(På friherre S.G. Hemelins
anstalt och omkostnad, författad
av Anton Swab och Clas Wallman)

Åsele lappmark
Ume lappmark
Pite lappmark
Lule lappmark
Torne lappmark
Kemi lappmark

= Torne lappmark

= Kemi lappmark

= Områden som tidigare
hört till resp. lappmark
Bild I. Eri grov bild av lappmarkerna i Sverige-Finland

gränsen för det som kunde benämnas lappmark sakta men säkert
norrut (jfr. karta Bild 1).
Den samekultur som bars upp av de ursprungliga skogssamerna i
Kemi lappmark byggde på jakt (främst vildren och bäver) och fiske.
Denna kultur gick under mot slutet av 1700-talet, då verkningarna
av den finska nybyggarkolonisationen blivit så stora att samernas
näringsfång inte längre kunde hävda sig. (Tegengren 1952:5). Vid
1800-talets början hade de ursprungliga kemisamerna försvunnit
från hela Kemi lappmark med undantag av Enare by. Tegengren
(1952:149) går så långt, att han hävdar att området under 1700-talet
genomgick en så genomgripande förändring - med undantag för
Enare och det under nämnda århundrade till Åbo stift anslutna
Utsjoki - att det förlorat sin karaktär av lappmark. Samerna hade
antingen blivit nybyggare, assimilerat sig, givit sig iväg till norska
Finnmarken eller dragit söderut på tillfälligt arbete eller tiggeri.
(Tegengren 1952:152).
På 1800-talet steg dock plötsligt antalet renar i Kemi lappmark. Det
var nybyggarna som skaffade sig renar och anställde samer som
renskötare. En viss inflyttning av renskötande samer från den
norska och den svenska sidan förekom också. (Tegengren 1952:153f).
Det kan vara av intresse att se vad ett par 1700-talsbeskrivningar
säger om Kemi lappmark.
I den beskrivning över Kuusamo socken som pastorsadjunkten
därstädes, Elias Lagus, ingav till K. Vetenskapsakademien 1772,
finns en intressant passus (Lagus 1772:17): "Namnet Kusamo kom
då först i bruk, när Kyrkan bygdes vid Kusamo Insjö, och
beteknades dermed som oftast, i 70 års tid, hela Kimi Lappmark;
men efter år 1747, allenast nämnde Lappmarks trenne längst i
Söder belägne Tings-lag." Intressant är uppgiften att benämningen
Kuusamo under en period kunde uppfattas som synonym med Kemi
lappmark.
Tuneld (1794: 229), som skrev en svensk geografibok, säger i den om
Kemi lappmark: "Den gränsar Öster ut til Ryska Lappland; Söderut

Bild 2. Lappmarksförsamlingarna omkring år 1800
Karta från Widén (1964, s. 248-49)

till Österbotten; Vester ut til Torneå Lappmark, och Norr ut til
Norrska och Ryska Lappland."En mycket summarisk begränsning
alltså. Samme Tuneld (1794:232f) ger dock en bättre orientering i den
paragraf, som han benämner "Landtregeringen i Kemi Lappmark":
"Denna Lappmark består av 3 Pastorater eller Hufvud-Socknar och 1
Annex, nemligen 1. Sodankylä
Pastorat eller Församling, som
ligger nordligast, och alltså närmast till Torneå, hörer under
Westerbottens Höfdingedöme. 2. Kuusamo
Pastorat eller
församling, som ligger sydligast och närmast til Österbotten, lyder
under Uleåborgs Höfdingedöme i Finland. 3. Kemijärwi eller Kemi
Träsk, nu ett särskilt Pastorat, ligger 20 mil från Kemi Socken i
Österbotten. 4 Enara , Annex till Utsjoki."
Det stora pastoratet Kemi lappmark grundades 1673 och omfattade
hela lappmarken. Den uppdelning som återspeglas i citatet ovan
från Tuneld (1794:232f) har sin upprinnelse år 1747, då det
vidsträckta pastoratet delades upp i flera. Enare i Kemi lappmark
blev därvid annex till Utsjoki i Torne lappmark (jfr 1.2.1.1.).
Pastoratet Kemijärvi skapades först 1776 (Tuneld 1794:236). Se Bild 2.
Före grundandet av pastoratet Kemi lappmark (1673) hade samernas
och de få nybyggarnas själavård i Kemi lappmark ombesörjts av
o

prästmän, ditsända av Abo stift. Två kyrkor byggdes under drottning
Kristinas tid, en i Enare och en i Kemiträsk.
Ar 1648 sände biskopen i Åbo, Isaac Rothovius, två prästmän till
Kemi lappmark. Jacob Lapodius kom till Kemiträsk och Esaias
Ijander ( mer känd under namnet Mansueti) till Enare. Då den
förstnämnde avled år 1660, försökte Mansueti först sköta
gudstjänstlivet vid båda kyrkorna, men eftersom han snart blev
gammal och skröplig grundades det ovan nämnda Kemi lappmarks
pastorat, som omfattade alla samebyarna. Dessa var ursprungligen
nio till antalet: Enare, Peltojärvi, Kittilä, Sodankylä, Sombio,
Kemikylä, Kuolajärvi, Kitkajärvi (Kitka) och Maanselkä. De två
sistnämnda gick sedan slutet av 1600-talet vanligen under det
gemensamma namnet Kuusamo och byn Peltojärvi hade redan år
1642 överförts till Torne lappmark (Tegengren 1952:12f). (Se karta,

Bild 2.) Gabriel Tuderus utsågs 1675 till pastor över hela Kemi
lappmarks pastorat och enligt Tegengren (1952:149) byggdes det då
en kyrka i Kuusamo. Enligt uppgifter i Lagus (1772:233f) bodde
Tuderus i Torneå och reste i sitt vidsträckta pastorat endast
vintertid. Han efterträddes av Henric Cajanus som bodde vid en vik
av sjön Kuusamo, där man byggt predikostuga och ett hus till
prästen. I efterträdaren Julenius' tid byggde invånarna i Kitka- och
Maanselkä (=Kuusamo) år 1694 en kyrka vid en annan vik av sjön,
belägen en halvmil från den gamla predikostugan. Ett hemman
inköptes till prästbol. Innan Kemi lappmark sedan delades upp i
flera pastorat hann bl.a. de kända prästmännen Zacharias Forbus
(från 1718 till 1734) och Jacob Chydenius (från 1734 till 1746)
tjänstgöra där. (Lagus 1772:233f)
År 1776 avskiljdes Kuusamo administrativt från den forna
lappmarken. Då trädde nämligen Vasa hovrätt i funktion och
Kuusamo var den enda av de gamla lappmarkssocknarna som lades
därunder. Samtidigt avskiljdes socknen också från Västerbotten och
lades under Uleåborgs län och Österbotten. (Tegengren 1952:149)

1.2.2. Språkligt
I början av 1600-talet bodde det nästan enbart samer i Torne och
Kemi lappmarker och som modersmål hade dessa samer någon av
de samiska dialekter som fanns i området.
Samerna i Torne lappmark talade nordsamiska. Denna dialekt
räknas enligt den traditionella indelningen till den västsamiska
huvudgruppen. Underavdelningen nordsamiska är i sin tur indelad
i fyra undergrupper, som fått namn efter väderstrecken. I
Jukkasjärvi hör dialekten till nordsamiskans södra grupp, i
Karesuando, Enontekis och Kautokeino talas en västlig variant.
Dialekten i Utsjoki hör till nordsamiskans östra grupp. (M.
Korhonen 1964/1981:4)

I Kemi lappmark finns idag sinsemellan mycket olika samiska
dialekter. Detta hänger samman med utvecklingen i Kemi lappmark
och med folkomflyttningarna efter andra världskriget. För den
tidsperiod som här undersöks gällde så vitt man vet inte dagens
brokiga bild och framför allt torde den inte ha gällt under 1600-talet
och början av 1700-talet, då skogssamer bebodde denna lappmark
och skoltsamer ibland vistades på den finska sidan av den ännu
oreglerade östgränsen.
Den skogssamiska befolkningen i Kemi lappmark talade en dialekt,
som benämns kemisamiska. Eftersom språket gick under med
kulturen, har forskare haft svårigheter att fastställa vad slags språk
kemisamiskan var och om skillnaderna mellan samebyarna var
stora. Det finns dock några skriftliga dokument bevarade och dessa
har undersökts av språkforskare.
Den troligen i Kemi lappmark födde samiske prästen Olaus Sirma
(d. 1719 som kaplan i Enontekis) översatte Johannes Gezelius'
katekes till kemisamiska. Han försökte få pengar till tryckning av
den både 1688 och 1716 (I. Fellman II: 174ff), men några pengar
beviljades inte och boken kom inte ut. Den fanns dock bevarad i
handskrift och har publicerats av Wiklund (1913). Samme Sirma
bidrog också med samiska dikter till Schefferus' verk Lapponia
(1673). Dessa dikter fick för övrigt en märkligt stor genomslagskraft i
världslitteraturen (Kelletat 1984:129-183). De båda språkproven av
Sirmas hand har undersökts och slutsatsen är att kemisamiskan av
allt att döma tycks vara en östsamisk dialekt - inte en västsamisk
(Äimä &Toivonen, T.I. 1918; Itkonen, E. 1940). Detta innebär att det
språk som talades av skogssamerna i Kemi lappmark avsevärt
skilj de sig från språket i Torne lappmark.
Hansegård säger om skillnaderna mellan de samiska språken som
tillhör de olika huvudgrupperna: "Graden av skillnad är väl ungefär
så stor som mellan svenska och isländska och/eller tyska."
(Hansegård 1988:70)
Under den tidsperiod som här beskrivs (ca 1600 till 1850) trängde
finska nybyggare in i de båda lappmarkerna och proportionerna

mellan samer och icke-samer förändrades hela tiden till samernas
nackdel. För Torne lappmarks del skulle det dröja ända till 1800talet, innan finnarna blev fler än samerna. (Hansegård 1988:18f) I
Kemi lappmark började kolonisationen redan i början av 1600-talet
och mot slutet av 1700-talet var samerna där en mycket liten
minoritet i sitt forna område (Tegengren 1952:152).
Det var bara undantagsvis som samerna i norr kom i kontakt med
svenskar under denna tidsperiod. Det skedde t.ex. vid högre
utbildning. De nomadiserande tornesamerna tillbringade sedan
urminnes tider somrarna vid den norska kusten och kom där i
kontakt med det norska språket. (Hansegård 1988:22) De kemisamer
som arbetade som renskötare åt de norska samerna lärde sig
förmodligen en del norska. Det finns uppgifter som tyder på att
kyrkoherdens förhör ibland måste ske på "danska", därför att samen
inte kan finska och prästen uppenbarligen inte samiska. "Danska"
torde här avse norska. (RA Enare Vis.prot. 1752-1863)

2. OM FINSK KYRKO- OCH UNDERVISNINGSLITTERATUR

2.1. Inledning
o

Ar 1850 hade det i Sverige utgivits 115 tryckalster på samiska
(Forsgren 1987). F.W. Pipping har givit ut en förteckning över
publikationer tryckta på finska (Pipping, 1856-1857; kompletterad av
Rämä, 1984). Pippings förteckning innehåller 4066 nummer (Rämäs
komplettering 421 nummer, varav 146 var helt okända för Pipping).
Fram t o m 1850 hade det enligt Pippings förteckning utkommit 3544
alster i tryck på finska.
Mot ovanstående bakgrund är det lätt att förstå, att samiska
läromedel egentligen inte hade särskilt stor möjlighet att hävda sig
på de samiska områden, där samerna ansågs vara mer eller mindre
kunniga i finska. Om urvalet av läromedel, skrivna på den lokala
samiska dialekten dessutom var i det närmaste obefintligt, blev de
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finskspråkiga böckerna det halmstrå som såväl lärare som elever
grep efter.
I avsnitten 2.2.-2.3. ges en översikt av de viktigaste inslagen i kyrkooch undervisningslitteraturens utveckling på finska.

2.2. Det finska skriftspråkets uppkomst
Gustav Vasas kyrkliga reformer omfattade naturligtvis också
Finland och det finska skriftspråket föddes med reformationen.
o

o

Ar 1527 utnämndes den finskfödde Martin Skytte till biskop i Abo.
Han hade varit en väl ansedd ledare för Dominikanorden i Sverige
och var en humanistiskt sinnad man (Rapola 1967:11). Han använde
egna medel för att sända ut begåvade finska ynglingar till de
europeiska universiteten för vidare studier. Framför allt sändes de
till det av Martin Luthers anda genomsyrade Wittenberg. Man vet
med säkerhet, att åtminstone nio finnar studerade i Wittenberg
o

under Skyttes biskopstid. Vid skolan i Abo arbetade fr o m år 1535
rektorer och en rad magistrar utbildade i Wittenberg. (Rapola
1967:12)
Den man som kom att bli "det finska skriftspråkets fader" var
Mikael Agrieola. Kunskaperna om hans uppväxt och barndom,
t.o.m. om vilket språk - finska eller svenska - som var hans
modersmål, är ganska knappa. Han föddes troligen någon gång
omkring 1510, växte upp i Torsby, i Pernå socken i östra Nyland. Han
tycks ha kommit från ett ganska burget bondehemman och sändes
till skolan i Viborg, där han troligen gick under perioden 1520-28.
Agrieola hörde till rektor Johannes Erasmi favoriter och då denne
flyttade från Viborg till Åbo för att som biskopens närmaste man
leda reformationsarbetet, följde Agrieola troligen med. Agrieola
kunde med tanke på sin ålder mycket väl ha fortsatt i Åbo
katedralskola, men han blev i stället skrivare hos biskopen och efter
Johannes Erasmi död efterträdde han denne och blev biskopens
o

närmaste man. Ar 1530 prästvigdes Agrieola. Då de första

utexaminerade finnarna återvände från Wittenberg - 1534 och 1536 för att börja arbeta i hemlandet, sändes Agrieola dit for att studera
hos Luther och Melanchton. Med största sannolikhet sändes
Agrieola till Wittenberg for att förbereda eller påbörja översättningen
av Nya Testamentet till finska. I ett brev till Gustav Vasa meddelar
Agrieola redan i augusti 1537, att han är sysselsatt med just en
sådan översättning. (Rapola 1967:25ff)
Agrieola återvände från Wittenberg direkt efter avlagd magisterexamen år 1539 och jämsides med en redan tung arbetsbörda, först
som rektor vid Åbo katedralskola, sedan som biskopens
ställföreträdare och så småningom som biskop, tog han på sig
uppgiften att förse den finska kyrkan med de allra nödvändigaste
kyrkliga texterna på finska. Översättningsarbetet utfördes till
mycket stor del av honom själv men delvis med hjälp av
medarbetare.
Den första boken på finska trycktes i Stockholm och det var Agricolas
ABC-bok, ABCKIRIA, vars första upplaga troligen kom ut 1543. Den
kom förmodligen i ytterligare två upplagor, den sista år 1559. Även
dessa trycktes i Stockholm. Inget komplett exemplar finns bevarat,
men av de fragment som finns kan man se att ABC-boken börjar
med alfabetet, sedan följer ett kapitel om uttal och stavning och
slutligen återfinns räkneorden. Det huvudsakliga innehållet utgörs
dock av en kort katekes utan förklaringar samt morgon-, afton- och
bordsböner. (Boken i Finland 1988:176)
År 1544 kom en bönbok, RUCOUSKIRIA Bibliasta (Stockholm).
Bönboken omfattade 877 sidor och var avsedd för prästerna. Den
innehöll de viktigaste gudstjänsttexterna samt bl.a. 676 olika böner
från skilda källor. (Boken i Finland 1988:177)
Redan år 1548 kom Nya Testamentet, SE WSI TESTAMENTI
(Stockholm) och året därpå tre böcker som ofta sammanbands till ett
band: handboken, mässboken och Kristi lidandes histora (Heininen
1988:75). Handboken, KÄSIKIRIA Castesta ia muista
Christikunnan Menoista (Stockholm 1549), var en handbok för
prästerna att användas vid kyrkliga förrättningar. Mässboken,

MESSU eli Herran Echtolinen (Stockholm 1549), presenterade
gudstjänstordningen och den sista boken i det årets utgivning, SE
MEIDEN HERRAN JESUSEN CHRISTUSEN PINA (Stockholm
1549), innehöll passionstexter, avsedda att läsas under
passionsveckan. (Boken i Finland 1988:177ff)
Sedan Nya Testamentet utkommit var Agrieola under resten av sitt
liv sysselsatt med att översätta Gamla Testamentet för att kunna ge
ut hela Bibeln på finska. Han hann aldrig fullborda detta verk, men
gav ut redan färdiga delar av denna översättning, bl.a. Psaltaren och
valda stycken av profeterna. (Heininen 1988: 72ff)
När Agrieola dog år 1557, hade han skapat en grund för det finska
skriftspråket, som hans efterföljare kunde bygga vidare på. Han
hade under loppet av nio år givit ut nio verk på sammanlagt ca 2300
sidor. Alla hans verk trycktes i Stockholm av boktryckaren Amund
Laurentsson. (Boken i Finland 1988:176) Något boktryckeri fanns
ännu inte i Finland (se 2.3.2.).
Vid denna tid fanns ännu inte en enda bok tryckt på samiska. Det
första försöket skulle komma så sent som 1619 och då i en samisk
språkdräkt, vars begriplighet för samerna kunde ifrågasättas
(Forsgren 1987: 10).

2.3. Utgivning på finska efter Agrieola
2.3.1. Tidig utgivning
Den bok som av Parvio (1988a:83) uppges vara "den första
elementarboken på finska i kristendomskunskap" var en katekes av
biskop Paul Juusten (d.1575). Inget exemplar är så vitt man vet
bevarat och den är endast känd via andra källor. Boken trycktes i
Stockholm 1575 (enl. Parvio 1988a: 83) eller 1574 (enl. Pipping 1856-57:
6). Den antas vara en översättning och upplagd på samma sätt som
de första svenska katekeserna. Biskop Juusten gav år 1575 också ut
en mässbok på finska. Den innehåller huvudgudstjänstordningen

och dessutom också kyrkokalenderns episteltexter, evangelier och
kollektböner (Parvio 1988a: 83).
Jacohus Petri Finno (d. 1588) gav ut en katekes, en bönbok och den
första psalmboken på finska. Katekesens första upplaga trycktes på
1500-talet och finns inte bevarad i något exemplar alls, men den
andra upplagan (1615) visar, att den innehöll den kanoniska
katekesen och Luthers lilla katekes. Bönboken kom år 1583 och
ersatte Agricolas bönbok. Samma år kom också Finnos psalmbok,
Wirsikiria, som är den grund alla senare finska psalmböcker bygger
på. (Parvio 1988a: 84)
o

I början av 1600-talet utgavs litteratur i Finland av teologerna i Abo
resp. Viborg. Böckerna trycktes oftast i Stockholm, men ibland i t.ex.
Liibeck, Greifswald, Rostock eller Riga. Finland var fortfarande
utan eget tryckeri. (Parvio 1988a: 86ff)
o

Abo-biskopen Ericus Erici Sorolainen (1545-1625) gav ut två
katekeser. Den ena trycktes i Stockholm 1614, den andra katekesens
första upplaga har okänt utgivningsår, men dess andra upplaga
trycktes i Stockholm 1629. Vidare gav han ut en handbok för
gudstjänsten (Stockholm 1614). Den sistnämnda ersatte Agricolas
handbok och Juustens mässbok. Mest känd är Sorolainen troligen
för sin POSTILLA. (Pipping 1856-57: 8, 10, 11; Parvio 1988a: 86f; se
även 2.3.5.)
Finnos psalmbok fick en utvidgad efterföljare i Masko Hemmingius
psalmbok 1605. Även gamla skillingtryck togs upp i den psalmboken.
(Parvio 1988a: 88) Viborg-biskopen Olaus Elimaeus gav ut en
psalmbok, Suomalainen Wirsikiria (Stockholm 1621), också den i
huvudsak byggd på Finnos psalmbok (Pipping 1856-57: 10). Under
Elimaeus ledning utgavs också en ny handbok (Stockholm 1629). Den
innehöll en något förenklad liturgi i jämförelse med Sorolainens
handbok från år 1614. Elimaeus utgav även en evangeliebok
(Stockholm 1618, 2:a upplagan 1622). (Parvio 1988a: 91)
Den karelske prästen Thomas Georg Wiburgo Carelius gav ut
berättelsen om Jerusalems förstöring (Stockholm 1616, 2: uppl. 1629).

Han bekostade även utgivningen av en volym med passionsberättelsen, Kristi lidande och uppståndelse och himmelsfärd
(Stockholm 1629). (Parvio 1988a: 91)
År 1629 fick Agricolas ABC-bok sin första kända konkurrent. Då
trycktes i Stockholm en ABC-bok, vars språkdrag tyder på att den
stammar från den karelska kretsen av teologer. (Parvio 1988a: 91).
Från Viborgs stift stammar också en katekes som trycktes i
Stockholm 1643. Denna liknar de svenska katekeserna från samma
tid. 1643 års finska katekes translittererades till kyrkslaviska
bokstäver (texten är alltså fortfarande på finska) och trycktes år 1644
"Stukkolmis" (= i Stockholm) hos Peter van Selow. Den var avsedd för
omvändelsearbete bland de grekisk-ortodoxa karelarna i stiftet. (Jfr.
nr.50 hos Pipping 1856-1857:18 ; Parvio 1988a: 92)
J.J.Tornaeus, fr.o.m. 1640 pastor i Nedertorneå med tillhörande
vidsträckta lappmarker, var en lärd man som förutom en del
orientaliska språk kunde både finska och samiska och gav ut en
kyrkohandbok på nordsamiska år 1648 (Bygdén II: 246; se även
Forsgren 1987: 13f).
Haller (1896: 11) uppger att Tornaeus tre gånger lät trycka en liten
finsk katekes, ett sammandrag av Luthers katekes, som han skulle
ha använt i sin undervisning i lappmarken. Några direkta uppgifter
om denna katekes har jag inte kunnat finna hos Pipping (1856-57).
Haller själv uppger tre referenser (Tornaeus 1772; Leinberg II 1892f;
Lundström 1894), som hänvisar till ett långt textstycke om Tornaeus'
verksamhet bland samerna, men var han funnit uppgiften om tre
utgivningar på finska av den förkortade katekesen anges inte direkt.
Tornaeus (1772: 25) nämner själv denna utgivning utan närmare
precisering, medan Leinberg II (1892f) så vitt jag kan finna inte gör
det. Lundström (1894: 178) citerar "några Tornaeus1 egna ord" som
styrker uppgiften i princip, dock utan att nämna exakt var detta
uttalande av Tornaeus återfinns eller de finska katekesernas titlar
och utgivningsår. I Åbo stifts herdaminne av Leinberg (1903: 256f)
nämns inga katekeser på finska, däremot lite opreciserat "...utgaf
han /Tornaeus/ flera kyrkliga skrifter på lappska språket samt
dessutom en beskrifning öfver Torneå och Kemi Lappmark...".

Uppgiften om "flera kyrkliga skrifter på lappska" är något
förbryllande, eftersom Tornaeus - så vitt vi vet - gav ut en enda skrift
på samiska, nämligen kyrkohandboken 1648. Kyrkohandboken i sin
tur är innehållsrik och innehåller bl.a. Luthers lilla katekes och
psalmer ur den finska psalmboken (Qvigstad & Wiklund 1899). I
Leinberg II (1893: 330) fann jag åtminstone den handling, som
Leinberg (1903:256) uppenbarligen åsyftar beträffande Tornaeus'
"flera" skrifter på samiska. Uppgiften finns i ett kungligt frihetsbrev på taxa och gärd för kyrkoherde Tornaeus från drottning Kristina, daterat den 12 december 1668. I brevet hävdas att "...han
åthskillige böcker på dett Lapske språkett hafuer transfererat...".
Beträffande Tornaeus' utgivning av katekeser på finska kan man väl
bara spekulera om vilka de var. Det troligaste är väl, att tre upplagor
av någon redan existerande katekes gavs ut av Tornaeus, dvs att han
bekostade nytryck av dem.

2.3.2. Finland får egna tryckerier
o

Abo universitet grundades år 1640. Till universitetes privilegier
hörde rätten att starta eget tryckeri, en rättighet som utnyttjades.
Finlands förste boktryckare hette Peder Wald och han förestod
o

tryckeriet i Abo intill sin död 1653. Tryckeriets resurser var inte
stora, men Wald var en skicklig yrkesman. (Häkli 1988: 103)
Biskop Gezelius d.ä. var missnöjd med det akademiska tryckeriet i
o

Abo och startade år 1668 ett eget tryckeri som var i full verksamhet
fr.o.m. år 1669. Mellan åren 1713-1722 evakuerades det akademiska
o

o

Abo-tryckeriet till Stockholm på grund av krigssituationen. Ar 1715
köpte släkten Merckell Gezeliernas tryckeri och 1750 också det
o

akademiska tryckeriet, varför de två tryckerierna i Abo kom att
förenas. Även Viborg fick ett tryckeri. Det började sin verksamhet år
1689 och hann producera ca 85 arbeten innan det förstördes under
stora ofreden 1710. (Häkli 1988: 103; Laasonen 1988: 105,109f)
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2.3.3. Hela Bibeln på finska
Agrieola hann på sin tid bara påbörja arbetet med en översättning av
hela Bibeln på finska (se 2.2.). Först år 1602 tillsattes en bibelöversättningskommitté. Biskop Erieus Eriei Sorolainen ledde troligen
kommitténs arbete, som dessvärre inte lämnade många spår efter
sig. Skälet till ineffektiviteten låg troligen i det faktum att Sorolainen
mycket snabbt blev helt ensam med arbetet. Kommitténs övriga
medlemmar lämnade av olika skäl Åbo. (Rapola 1967 :86-88)
Biskop Sorolainens efterträdare, Isak Rothovius, behärskade inte
finska, men delade år 1627 ut bibelavsnitt till finskkunniga präster
för översättning och enligt Rothovius förelåg hela Bibeln i ett
översättningsmanus på finska år 1630 (Rapola 1967:89). Manuset
trycktes tydligen inte, men på det finska prästerskapets begäran
tillsatte riksdagen en ny bibelöversättningskommitté år 1638. Den
hade akademiens teologiprofessor Eskil Petraeus som ordförande
och bestod i övrigt av mycket kompetenta män med finska som
modersmål. 1638 års kommitté drog säkerligen nytta av
föregångarnas arbete, bl.a. Rothovius' manus, ty arbetet framskred
med stor hastighet och bestod förmodligen av språkgranskning i
första hand. Tryckningen började redan hösten 1640 och var helt
färdig i början av 1642. Finlands första Bibel med titeln Biblia, Se on
Coco Pyhä Ramattu (= Bibeln, Det är Hela den Heliga Skrift), kallas
Drottning Kristinas Bibel och kom ut i en upplaga på 1200 exemplar.
Den var en stor och otymplig bok, en foliant på nästan 1500 sidor,
som mätte ca 40x25x12 cm. Boken blev ett slags lyxartikel och en stor
del av upplagan bands in i praktband och skänktes till makthavare i
Sverige, vilka inte förstod ett ord finska. (Rapola 1967:89ff; Parvio
1988b:93-96)
Redan år 1685 kom den andra, omarbetade upplaga, som ibland
kallas Gezelius' Bibel och som tack vare sitt lilla format och
Gezelius' läskunnighetskampanjer blev Finlands första "folkbibel"
En tredje upplaga av Bibeln kom år 1758. (Rapola 1967:96ff)
Enligt Rapola (1967:95) försvarade den bibeltext som publicerades
1642 i stort sett sin ställning i alla senare officiella upplagor ända

fram till 1900-talets början. De ändringar som gjordes var alla
o

tämligen ytliga. Ar 1776 utkom den fjärde versionen på finska, den
s.k. "kyrkobibeln" som ända fram till 1930-talet var den enda
auktoriserade bibelöversättningen på finska. Nya upplagor utan
ändringar utgavs t.ex. 1821,1832 och 1845.
En barnabibel (finsk titel Lasten-Biblia) utgavs år 1741. Den var en
o

finsk version av en Barna-bibel som utgavs på svenska i Abo på 1730talet och som i sin tur byggde på en tyskspråkig barnabibel av
Pritius. Den svenskspråkiga upplagan trycktes aldrig upp igen,
medan den finska versionen kom ut i minst sju upplagor, den sista
år 1852. (Lehtonen 1981:21)

2.3.4. Religiös undervisningslitteratur för barn och ungdom
De böcker av undervisningskaraktär som hittills nämnts har alla med undantag for barnabibeln (2.3.3.) riktats till hela befolkningen,
gamla som unga. Det fanns dock litteratur som vände sig direkt till
de unga och som försökte anpassa uttryckssättet efter barns
fattningsförmåga. Med den tidens mått bör kanske tilläggas. Den
nutida vuxne läsare som tar sig en titt i t.ex. Gråbergs barnalära (i
finsk översättning år 1764) undrar nog över de perceptionskrav både på det typografiska och det innehållsmässiga planet - som
ställdes på den tidens barn.
Den första religiösa litteratur som riktade sig direkt till barnen i
Finland var Ett rätt barna-klenodium av Åbo-biskopen Johan
Gezelius d.ä. år 1666. Samma år utgavs den också på finska med
titeln Yxi paras Lasten tawara. Den finska och den svenska
upplagan hade ett identiskt innehåll med undantag för att den
finska versionen saknade en Appendix-del som fanns i den svenska.
Denna katekes-abc bestod av fyra delar: abc-bok, katekes, frågebok
och Skriftenes språk. Den finska titeln byttes år 1702 ut mot den
kortare Lasten paras tawara. Den finska versionen av Gezelius'
katekes-abc kom att bli en av de mest lästa böckerna i Finland. Sista

gången en ny upplaga trycktes upp var i Viborg 1914 och då hade
boken kommit ut i mer än 100 upplagor. (Lehtonen 1981:24)
De upplagor som utgavs under den kortare titeln Lasten paras
tawara (fr.o.m. år 1702) var av fyra olika typer. Den första typen
innehöll samma fyra delar som i de tidigare upplagorna med den
längre titeln. I senare upplagor (fr.o.m. 1761) utökades denna typ av
boken med ytterligare två delar (Vasenius 1878: 220). Del fem
innehöll den athanasianska trosbekännelsen och del sex Davids
botpsalmer. Den tredje typen av Lasten paras tawara bestod av abcbok, katekes, en utvidgad frågedel, de viktigaste bönerna, den
athanasianska trosbekännelsen samt "vår salighetslära". Den
fjärde typen var bara en abc-bok. (Lehtonen 1981:24.)
Om ett dokument innehåller uppgifter om att Lasten paras tawara
har använts vid undervisningen kan det vara svårt att fastställa
vilken av dessa typer som avses. Titeln kan avse allt från en enkel
ABC-bok till en omfattande katekeslära. Likaså kan den enkla
beteckningen "ABC-bok" i en inventarieförteckning innebära abcvarianten av Lasten paras tawara. (Se Kotkaheimo 1989:81-90). När
visitationsprotokoll från Jukkasjärvi den 16.1.1751 berättar att
eleverna utantill läste finska Abc-boken, Lutheri Cateches med
Gezelii Spörsmål, Skriftenes Språk och botpsalmerna, så ligger det
mycket nära till hands att förmoda att det var en variant av Lasten
paras tawara som varit föremål för studium.
o

Under stora ofredens tid var det brist på läroböcker i Finland. Ar
1719 utgavs i Pälkäne en ABC-bok med titeln "Lasten Paras Tawara,
elli ABC-kirja" vars tillkomsthistoria är ganska märklig.
Utgivaren var en boktryckare vid namn Daniel Medelplan. Han
hade arbetat i biskopens boktryckeri i Viborg, men flyttat undan
kriget och satt upp ett provisoriskt boktryckeri i Pälkäne. Den ABCbok han utgav kallas ibland Pälkäne-abcboken, ibland Medelplanus.
Varje sida har skurits ut i sin helhet på en träplatta som sedan
tryckts. Boken hade 14 blad med tryck på båda sidorna. Med tanke på
den titel Medelplan givit boken antar man att han haft Gezelius'
ABC-bok som förlaga. Något exemplar av boken finns inte längre.

Det sista kända exemplaret brann upp vid Åbo brand 1827. Det man
vet om titel, omfång och utseende är först och främst känt genom en
beskrivning som givits av Alopaeus, P.J. 1791-1792 i en avhandling
på latin. Avhandlingen har utgivits i faksimil med finsk översättning (1983). (Kotkaheimo 1989:98ff)
Den ovan nämnda Gråbergs Barna-Lära (1759), vari Luthers lilla
katekes förklarades genom frågor och svar, översattes till finska och
o

utgavs i Abo år 1764, men den utkom bara i en enda upplaga på
finska och blev aldrig någon populär bok i Finland. (Lehtonen 1981:
24)
o

o

Ar 1764 utgavs i Abo Ylösrakendawainen Lasten kirja. Det var en
förkortad version av den från tyska till svenska översatta D. Joh.
Rambachs vpbyggeliga barna-bok (1735). Även denna bok kom så vitt
man vet i bara en upplaga. I en omarbetad nyöversättning under
titeln Tohtori Johan Rambachin Sata kristillistä elämänohjetta
Nuorisolle kom bokens sista del (med levnadsregler för barn) ut i S:t
Michel år 1889. (Lehtonen 1981:24f)
De allra yngsta barnen fick på svenska sin egen bok för introduktion
i kristendomen, nämligen Första Bokstäfwerne af Guds Ord eller
Barna-Frågor, författad av Daniel Godenius. Hos Godenius är den
egentliga katekesdelen utbytt mot enkla frågor och svar. Den utkom
första gången 1745 och kom ut i 18 svenska upplagor. I Sverige
användes denna bok ibland som en förberedelse till Gråbergs BarnaLära (Lilja 1947: 74). Den finska översättningen med titeln
Ensimmäiset Pookstawit Jumalan Sanasta eli Kysymyxet Lapsille
utgavs första gången 1774 i Stockholm. Lilja (1947:74) uppger att
"åtminstone en finsk upplaga: Turusa 1788" är känd. Finska källor
uppger att Godenius' Barna-frågor kom ut i 9 finska upplagor: år
1774 och 1784 i Stockholm, 1788 i Åbo, i nyöversättning 1835 i Åbo,
1860 och 1864 i Helsingfors och i ytterligare en nyöversättning 1871,
1878 och 1879 i Helsingfors. (Pipping 1856-57: 296f; Lehtonen 1981:25
med noter) Jag har sett den andra svenska upplagan (1746) och den
första finska (1774) och bl.a. kunnat konstatera att den svenska
versionen är typografiskt enklare att läsa. Dess text är större och

hela lay-outen luftigare och därför är också sidoantalet i den
svenskspråkiga upplagan större.
Kyrkoherde Eric Juvelius utgav år 1781 i Stockholm En liten BarnaBok, Yxi pieni Lasten-Kirja. Den var tillägnad den treårige
kronprinsen och for att denne skulle lära sig sitt rikes båda språk
trycktes den finska texten direkt under den svenska, rad för rad.
Boken är en liten bönbok och innehåller för första gången Gud som
haver barnen kär i finsk översättning. Förebilden är den mycket
större Barna-Bok, som Samfundet Pro Fide & Christianismo
tillägnade kronprinsen året innan och där just den numera
välbekanta barnabönen trycktes för första gången på svenska.
(Lehtonen 1981: 25f med noter)
Den mest omfattande katekes som trycktes för finska barn var
Pietari Tiekléns Lyhyt ja yksinkertainen Kristillisen Opin Tieto som
trycktes i Uleåborg 1837. En av förebilderna till denna 101-sidiga
katekesutläggning är troligen den svenska översättningen av J.G.
Rosenmullers Christliches Lehrbuch fur die Jugend (Leipzig 1787).
Den svenska titeln löd Christlig lärobok för ungdom och kom i två
upplagor i Stockholm (1805 och 1809). Den finska översättningen
utgavs i en enda upplaga. (Lilja 1947: 134f, Lehtonen 1981: 26)
Fr .o.m. 1840-talet började den finska bokutgivningen innehålla ett
nytt slags bön- och andaktsböcker för barn. Deras uppställning följde
inte längre enbart katekesens traditioner. Även religiösa berättelser
för barn gavs ut. Det mesta av denna utgivning byggde på
översättningar. (Lehtonen 1981: 26ff)

2.3.5. Något om övrig kyrkolitteratur
Förutom den litteratur som från kyrkans håll riktades direkt till de
finska barnen utkom också undervisningslitteratur avsedd för
vuxna och ungdomar, för präster och kateketer. Det var psalmboken,
katekesförklaringar, postillor och annan andlig litteratur i en allt
stridare ström. Läskampanjer hade tidigt gjort svenskar och finnar

relativt sett mycket läskunniga (se E. Johansson 1987). I detta avsnitt
nämns bara några av alla dessa böcker.
Psalmboken var troligen en flitigt använd bok bland allmogen. En
officiellt stadfäst version gällde mellan åren 1701-1886. Den trycktes i
ett mycket stort antal upplagor som det hos Pipping (1856-57:93-99)
tar ungefär sex sidor att räkna upp. Den senaste upplagan där är
o

från 1852. Ar 1701 års psalmbok innehöll 413 psalmer och byggde
dels på de tidigare finska psalmböckerna (se 2.3.1.), dels på
översättningar från den svenska psalmbok som kom år 1695. I
psalmboken ingick också evangelier och epistlar, Luthers lilla
katekes och en liten bönbok samt några andra kyrkliga texter.
(Nordisk Teologisk Uppslagsbok 1957: 207ff).
Luthers lilla katekes utgavs separat på finska år 1628 och hans stora
katekes år 1674 (Vasenius 1878:219). Den lilla katekesens innehåll
kom vanligt folk mest i kontakt med genom de katekesförklaringar
som användes vid undervisningen och i vilka ofta också själva
katekestexten återfanns. Gezelius1 barnaklenodium är nog den bok,
genom vilken gemene man i Finland i första hand kom i kontakt
med katekestexten (se 2.3.4.).
Ärkebiskop Svebilius katekesförklaring som kom ut på svenska år
1689 användes i Sverige som "den officiella läroboken vid den
elementära religionsundervisningen" (Lilja: 1947:13). Svebilius var
ändå inte den enda godkända katekesutläggningen utan hade
åtskilliga konkurrenter under årens lopp (se Lilja 1947:6). Till
sydsamiska översattes Svebilius spörsmålsbok av Pehr Fjellström
1738 (Forsgren 1987:34f med referenser), till finska översattes den
först 1746. Mellan år 1746 och 1831 kom den ut i 20 upplagor. (Pipping
1856-57:179f)
Eric Frosterus, vice pastor i Ijå i Österbotten, gav år 1773 på svenska
ut en pietistiskt färgad katekesförklaring som var en bearbetning av
Svebilius. Den översattes till finska år 1783. Den svenska upplagan
trycktes i Stockholm, den finska i Vasa. Vare sig den svenska eller
finska versionen trycktes i någon ytterligare upplaga. (Lilja 1947:8687; Pipping 1856-57:331; Vasenius 1878:220)
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Den omarbetning av Svebilius utläggning, som ärkebiskop Lindblom
gjorde och som godkändes i Sverige 1810, översattes till det sydlapska
bokspråket och kom ut år 1829 (se Forsgren 1987:55f med referenser).
På finska kom den omarbetade upplagan år 1828 och utläggningen
trycktes dessutom på nytt år 1838 och 1854 (Pipping 1856-57:503;
Vasenius 1878:220).
Den danske kyrkomannen Pontoppidans lärobok Sandhed til
Gudfrygtighet utkom 1737. Den är en förkortad bearbetning av
Speners Einfältige Erklärung (1677). Den översattes till svenska
första gången 1764 och kom sedan i en nyöversättning 1767. Den
översättningen utgavs igen 1785 och 1803. I finsk översättning
o

trycktes läroboken i Abo år 1771 under titeln Totuus Jumalisuteen.
Översättningen uppges vara gjord "Ruotsin kielisestä toisesta
Ylöspanosta", d.v.s. "från den svenskspråkiga andra upplagan"
(Pipping 1856-57: 284). Därmed avses uppenbarligen 1767 års
svenska utgåva, som var översatt av Petrus Arosenius och utkom i
Västerås (Lilja 1947: 81). Även Pontoppidans Trosspegel översattes
till finska, den första översättningen kom 1776 och fram till 1851
hade ytterligare fyra upplagor tryckts. Den finske översättaren finns
inte namngiven i någon av upplagorna.(Pipping 1856-1857: 303f).
Enligt I. Grape (1853: 81) är översättaren Pehr Grape, skolmästare i
Jukkasjärvi 1775 och kyrkoherde där fr.o.m. 1804 till sin död 1810.
Tysken J.Arndt - "reformationens reformator" - översattes uppenbarligen inte på 1600-talet till finska. Pipping uppger, att hans
Paradisets örtagård utgavs på finska med titeln Paradisin YrtiTarha år 1670 (Pipping 1856-57: 48), men Rämä (1984: 19) dementerar
denna utgåva, som för övrigt försetts med ett kors av Pipping (= han
bygger på andrahandsuppgifter). Den utgavs dock i sex upplagor
t.o.m. 1853 och den första av dem kom 1732. Av dessa sex är inte
mindre än tre upplagor, bl.a. 1732 års upplaga, försedda med ett
kors av Pipping. Om verket översatts via svenskan eller vem som
översatt det framgår inte av Pipping (1856-1857: 48f). Arndts stora
verk Om den sanna kristendomen började utges i Tyskland år 1606.
På finska började utgivningen först år 1832. Den kom ut i fem band:
Ensimmäinen resp. Toinen, Kolmas, Neljäs Kirja Totisesta

Christillisydestä (=Första resp. Andra, Tredje, Fjärde Boken om den
Sanna Kristendomen). Det var den fjärde boken som delats upp i två
band , så att hela serien bestod av fem band. I sin helhet var serien
färdigpublicerad först år 1850, men då hade en del av delarna redan
hunnit gå ut i flera upplagor. Den finska översättningen tycks ha
den svenska översättningen från tyska som förlaga och finsk
översättare var H. Renqvist. (Pipping 1856-1857: 491f) Arndts
katekespredikningar utkom inte på finska förrän på 1850-talet och
fanns alltså inte tillgängliga under den tid som denna rapport
behandlar (Pipping 1856-1857: 669)
Av betydelse för den folkliga undervisningen var postillorna. De
användes, förutom av prästerna själva, också vid t.ex. andakt i
hemmen, vid byaböner och av de ambulerande kateketerna.
Den äldsta bevarade finska samlingen predikotexter är åbobiskopen
Ericus Erici Sorolainens postilla. Den utkom i två band (1621 och
1625) och är ett arbete på 2 240 sidor. (Se Bild 3) Den är resultatet av
ett långt predikoliv i den lutherska ortodoxins tjänst. Sorolainen har
troligen haft några tyskspråkiga förebilder, men förhåller sig
mycket självständig gentemot dem. Luthers predikningar har inte
lämnat några direkta spår. (Rapola 1967: 117) Postillan är så till vida
märklig som den inte har någon lika omfattande samtida
motsvarighet i Norden. 1600-talets finska prästerskap använde flitigt
Sorolainens postilla och i slutet av århundradet var upplagan
slutsåld. Hur många lekmän som haft tillgång till den är svårt att
avgöra, men de finska kyrkobesökarna fick i nästan ett sekel lyssna
till Sorolainens predikningar. (Rapola 1967: 87, 116-123; Parvio 1988a:
86)
Före stora ofreden, som perioden mellan 1713-1721 kallas, utgavs
predikosamlingar och enstaka predikningar av tretton skilda författare. Predikotexternas sammanlagda sidoantal uppgår bara till ca
hälften av sidoantalet i Sorolainens postilla. Rapola (1967:124) anser
o

två av författarna viktiga: Laurentius Petri (kaplan i Abo och Loima,
sedermera kyrkoherde i Tammela) och Abraham Ikalensis
(kyrkoherde i Ikalis).

Bild 3. Titelbladet till Sorolainens Postilla,
första delen, utgiven 1621. (Bilden hämtad
ur Elias 1/1988, s. 13)

Laurentius Petri utgav år 1644 två samlingar predikotexter och år
1649 ytterligare en. Den sistnämnda hade en latinsk titel och var en
lärd utläggning (Pipping 1856-57:2lf). Den populäraste av
samlingarna var den första som hade en folklig ton. Bl.a. använder
Petri sig av finska ordspråk (han var Finlands förste
ordspråksinsamlare) och ger också detaljerade och raka besked om
hur det är lämpligt att uppträda i olika situationer, t.ex. på fester.
Allt för att undvika Guds vrede och straff. Denna första
predikosamling gavs ut på nytt i en nästan oförändrad upplaga år
1860! (Rapola 1967:124-129)
Abraham Ikalensis gav dels ut en samling passionspredikningar
(1659), dels två likpredikningar (Rapola 1967: 130).
En mycket populär evangelisk postilla utkom med sin första del år
1747 och med sin andra del år 1749. Dess titel var Se pyhä Ewangeliumillinen walkeus taivaallisesa opisa ja pyhäsä elämäsä (= Det
heliga evangeliska ljuset i den himmelska läran och det heliga
levernet). Den var skriven av Johan Wegelius (1693-1764) och han
har undertecknat företalet redan år 1742, vilket visar hur lång tid det
gick mellan färdigställande och tryckning. (Pipping 1856-57: 184)
Postillans innehåll är färgad av spenersk-pietistiska läror. Den
utkom i sex upplagor fram till år 1850 (Pipping 1856-1857: 184). Om
denna bok sägs fortfarande år 1923 , att den "ännu räknas som en
högt skattad uppbyggelsebok i finska lappmarken" (Bygdén II: 53).
Johan Wegelius verkade större delen av sitt liv som skolmästare och
rektor vid Torneå pedagogi, dit han kallats från kapellanstjänsten i
Enontekis. Ar 1757 utsågs han - utan att ha ansökt om tjänsten - till
kyrkoherde i Uleåborg.
Det är uppenbart att de finskspråkiga postillorna tycks ha fyllt ett
stort behov. Wegelius postilla var inte den enda som hade sex
upplagor före år 1850. Detsamma gällde för "M. Joh. Adamin pojaan
eli Misanderin Jumalalle Pyhitetty Sabbathin-Lepo

", vars första

upplaga kom ut 1768. Boken är översatt till finska från den svenska
versionen av en tysk postilla. Boken omnämns i finska källor ibland
antingen som "Adamin postilla" (=Adams postilla) eller som
"Misanders postilla" eller kort och gott som "Sabbathin-Lepo"

(=Sabbatsvilan). Enligt uppgifterna i Pipping (1856-1857: 269) trycktes
de tre första upplagorna i Stockholm (1768, 1781,1803), de två följande
o

i Abo (1819,1830) och den sjätte upplagan i Helsingfors (1850).
En annan tysk postilla, som också översattes via den svenska
versionen, var A.H. Franckes postilla, på finska Doctorin August
Herman Frankin Postilla, eli Sunnuntai- ja Juhlapäiwä-Saarnat.
Den utkom i två delar, första gången i Stockholm 1780 (första delen)
och 1781 (andra delen). En andra upplaga trycktes i Helsingfors 1835.
(Pipping 1856-57: 322)
Även den norsk-danske kyrkomannen P.O. Bugges, i herrnhutisk
anda skrivna Kirkepostille (1790) översattes först till svenska och
därefter till finska (Nielsen 1900: 416). P.O. Buggen Postilla, eli
Ewangeljumillisia Tutkistelemuxia Juhla- ja Sunnuntai päiwäin
o

Ewangeljumeista utkom i Finland år 1804. Den trycktes i Abo, där
ytterligare två upplagor utgavs (1820, 1830). En fjärde upplaga
trycktes i Helsingfors 1851. (Pipping 1856-57: 395)
Beträffande Scriwers Själaskatt som utkom i svensk översättning
första gången 1723-27 och sedan i ytterligare tre utgåvor, så
översattes den uppenbarligen aldrig till finska i sin helhet. Enligt
Pipping (1856-57: 389) kom andra bandets tredje predikan (= Sielun
Tawaran Toisesta Osasta se Kolmas Saarna) ut i finsk översättning.
Översättningen gjordes från svensk förlaga år 1800 och den trycktes i
Vasa någon gång mellan maj 1801 och maj 1802. Vasenius (1878:
222) uppger tryckåret 1801 med ett frågetecken. På svenska finns
Scriwers Själaskatt i sex band i inventarieförteckningen för
Jukkasjärvi kyrka år 1775 (HDA EIII:77).
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3. FINSKA ELLER SAMISKA?

3.1. Dokumentens tolkning
När man läser historiska dokument om den diskussion som förts om
samernas gudstjänst- och undervisningsspråk, kan man - om man
vill - följa olika trådar och därvid också komma till olika slutsatser .
Ett sätt är att ta fasta på en rad uttalanden - förmedlade av en del
lokala präster och visitatorer - i vilka det hävdas att både finskan och
det sydlapska bokspråket var gångbara överallt i våra nordliga
lappmarker. Sådana uttalanden finns och de sågs naturligtvis med
välvilja av beslutande myndigheter söderut, av domkapitlen i
Härnösand och Åbo och av Direktionen för Lappmarkens
Ecklesiastikverk i Stockholm. Det förenklade deras arbete, eftersom
t.ex. den önskade litteraturen fanns att tillgå på finska och fr.o.m.
mitten av 1700-talet också på det sydlapska bokspråket. I Kemi
o

lappmark, som hörde till Abo stift, blev dessutom prästrekryteringen
enklare, när man inte direkt behövde kräva kunskaper i samiska av
de sökande, som ju redan kunde finska. I Torne lappmark i
Härnösands stift kunde man åtminstone räkna med att nödvändig
litteratur redan fanns på antingen finska eller på det sydlapska
bokspråket även om det periodvis kunde vara besvärligt att få tag på
finsktalande präster.
Nedan (3.2.) kommer jag att med några exempel försöka visa, att en
del av de uttalanden om de nordliga samernas kunnighet i finska
eller deras förmåga att läsa och förstå det sydlapska bokspråket inte
utan vidare kan tas ad notam. Ibland är uttalandena faktiskt försedda med direkta reservationer, som mottagaren valt att bortse
från.
Det är inte alltid lätt att förstå vad som ligger bakom formuleringarna i gamla protokoll, ämbetsberättelser, beskrivningar
och brev. I det här sammanhanget måste man ständigt påminna
sig, att det mestadels handlar om offentliga akter, en brevväxling
mellan myndigheter och personer, där de sistnämnda ofta stod i
beroendeförhållande till de förstnämnda. Språket är oftast krystad

kanslisvenska och man måste dessutom räkna med att skrivaren
inte gärna lägger fram saker och ting som kan skada honom själv
eller hans karriär. En del dokument har direkt eller indirekt skrivits
i akt och mening att skaffa skrivaren något slags fordel. Det som
framförs har alltså ofta - kanske omedvetet - filtrerats genom
önsketänkande, innan det sattes på papper.
Vidare är det sällan som samerna själva talar direkt. Deras åsikter
eller uppgifter om deras förhållanden förmedlas. Alltså måste man
räkna med ytterligare filter - dels det som finns hos samerna, när
deras åsikter förmedlas till prästen eller till någon annan
ämbetsman, dels det som finns hos dem som sedan for åsikterna
vidare. Ibland ställer man sig nog också frågan om hur ofta
samerna själva var tillfrågade, när det gäller rapportering om
förhållanden bland dem.
Prästen och ämbetsmannen hörde till överheten och t.ex. kyrkan
krävde mycket av såväl den svenska allmogen som av samerna.
Vem hade modet att på en direkt fråga rent ut säga "jag begriper
ingenting" till en präst som hade makten att hindra t.ex. äktenskaps
ingående på grund av bristande kristendomskunskaper hos någon
av kontrahenterna? Det rådde kyrkoplikt, men for en same var det
kanske trots allt enklast att halvsovande vila sig igenom det mesta av
gudstjänsten och att i övrigt lita till utantilltraggel (på ett språk som
han/hon bara delvis behärskade ), så att prästen fick den tribut han
krävde och samen själv fick leva tämligen i fred. Kristendomen var
länge en formsak för många samer. Samerna hade ju redan en for
sina livsförhållanden fungerande religion, som de inte utan vidare
ville byta bort mot kristendomen.
Förutom de ovan nämnda filtren som kan finnas, innan
dokumenten över huvud taget kommer till, måste man räkna med
den språkliga verkligheten. Det är helt uppenbart, att inte ens
Högström, som gjorde visitationsresor i norr och dessutom tillhörde
de samiskkunniga och språkmedvetna prästerna, alltid förstod eller
möjligen inte ville förstå att de samiska dialektskillnaderna var så
stora som de var - och fortfarande är. Man skulle lika gärna "kunna
tala om sju eller åtta samiska språk" (Hansegård 1988: 64; M.
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Korhonen 1981: 17). Vad beträffar samiska och finska, så liknar de
inte varandra mer än t.ex. svenska och tyska, som ju också är
släktspråk.

3.2. Dokument och forskning berättar
3.2.1. Myndigheternas inställning i språkfrågan
Redan Johan III anbefallde år 1574 biskopen i Åbo att till Kemi
lappmark sända predikanter "som äro förfarne i Lapparnes språk".
Påbud är en sak, praktiken en annan. Någon samiskkunnig präst
fanns knappast på 1500-talet i Åbo stift. (I. Fellman II1910: XVIII)
I början av 1600-talet blev det aktuellt att sända en predikant till
Torne och Kemi lappmarker. Canuti som då var i Torneå bad
domkapitlet att sända dit Georgius Henrici "herr Jöran". I
domkapitlets protokoll den 12 november 1600 är skälet till denna
begäran : "... efter han hafuer lenge tientt, och eljest inth/et/ kan
brukas vthi någen Suensk försambling, efter han inth/et/ kan
måledh." (Källskrifter : 17). Alternativet för herr Jöran var att
sändas över till tjänstgöring i Åbo domkapitel, eftersom han
uppenbarligen inte kunde svenska. Herr Jöran fick tjänsten, "...efter
honom både findske målet och lappemålet kunnige ähre, ...".
(Källskrifter :17) Vilka språk man kunde och inte kunde var alltså
redan då viktiga faktorer vid tjänstetillsättningar i lappmarkerna. I
ett kungligt brev till Torneå år 1604 formuleras målsättningen
mycket klart:
"... DerfÖre hafwe wij och förordnet der een Prestmann till theres
kyrkieherde, som denne sådane Gudz ord På sådant språk, som de
wel förstå kunne, förkunne skall,..." (Källskrifter : 21)
Målsättningen - både beträffande bokutgivning på samiska och
språkkompetens hos prästerna - var tidigt hög, även om verkligheten
sedan ofta kom att se annorlunda ut. Mission är förkunnelse och den
skulle ske på ett språk "som de wel förstå kunne".

Den officiella inställningen hos berörda svenska myndigheter var att
o

samerna skulle få sin kristendomundervisning på samiska. Ar 1723
års förordning om undervisning bland samerna förutsatte
undervisning på samiska. Den instruktion för de nygrundade
lappskolorna som kom på 1730-talet talar också klarspråk på denna
punkt: "2:o Ingen Paedagogus warder antagen till Lapp-Scholarne,
som eij foruth gifwit säkra prof af dess beskiedeligheet och utfästat
sig i Lappska Språket efter all möijeligheet öfwa,..." står det i
skolmästarens del av instruktionen (Haller 1896:151).
Finska blev trots denna inställning tidigt
kyrkans
undervisningsspråk bland samerna i Torne och Kemi lappmarker.
Något entydigt svar på varför det blev så är svårt att finna.
Avsaknaden av kyrklig litteratur på nordsamiska är säkert en
faktor, den relativt rika tillgången på finsk litteratur en annan (se
Kap.2). En överdriven föreställning om samernas kunskaper i finska
har säkert också varit av betydelse (jfr Anderzén 1989: 53).

3.2.2. Samiskan viker för finskan
I företalet till I. Fellman II (1910: LIII-LXXIV) ges en
sammanfattning av hur språkfrågan utvecklades i Torne och Kemi
lappmarker. Sammanfattningen bygger på de dokument som
publiceras i I.Fellman II (1910). Uppfattningen att finskan blev
undervisnings språk bland samerna, därför att det var samerna
själva som begärde detta, har understrukits av Haller (1896: 100) och
Hallers arbete har sedan varit en ofta använd referens inom
lappmarksforskningen. Redan I. Fellman (II 1910: LXXIV) säger
dock klart och tydligt att Hallers uttalande tål "mycken
modifikation" och I. Fellman anser, att den yttersta orsaken låg i att
språket i de böcker som anvisades för gudstjänst och undervisning
på samiska, dvs. det sydlapska bokspråket, "var för dem
främmande".
En ingående redogörelse för hur samiskan vid mitten av 1700-talet
fått ge vika för finskan i Jukkasjärvi församling ( som omfattade

nästan hela Torne lappmark) har givits av Anderzén (1989: 39-53).
Anderzéns sammanfattning (1989:53) ger en bra bild av den
frustrerande situation som förelåg: "Samernas kunskaper i finska
var betydligt övervärderade. Torne Lappmark var endast till en
mycket liten del tvåspråkig och finska språket var absolut ett
minoritetsspråk. Genom förfinskningen blev finska bokspråk medan
samiska var modersmål. Kristendoms-undervisningen borde, om
verklig hänsyn tagits till församlingsbornas modersmål, i första
hand ha varit lapskspråkig. Prästerna kunde i allmänhet samiska
och ansåg att det var nödvändigt att kunna samiska för att rätt
bedriva församlings-vården." (Anderzén 1989: 53)
Förfinskningen av kyrko- och undervisningsspråket i Jukkasjärvi
församling tog snabbt fart efter år 1751, då Härnösands domkapitel
gav efter för framställningar från Jukkasjärvi, Enontekis och
Kautokeino om att få använda finska böcker i undervisningen (I.
Fellman II: 298-305). Direktionen i Stockholm gav sin tillåtelse med
tillägget:
"...men att icke thestomindre predikningar tils vidare hålles efter
vanligheten på bägge språken, och att prästerne betiena them af
almogen på theras egit språk, som ei vise förstå finskan, och komma
således the lapska böckerna att utdelas och nyttias på the orter,
therest samma språk är brukeligit, och ther gagneliga vara kunna."
(I. Fellman II: 305)
Direktionen anser alltså fortfarande - trots medgivandet att använda
de finska böckerna i undervisningen - att predikan skall hållas även
på samiska och att de som inte förstår finska ska betjänas på
samiska. Det sistnämnda en i vårt tycke tämligen rimlig begäran.
Hela beslutet hade dock föregåtts av stor tvehågsenhet, därför att så
olika meningar om språksituationen hade influtit (I. Fellman II:
304f)).
Både I. Fellman II (1910) och Anderzén (1989) kommer efter en
genomgång av de skriftliga dokumenten till samma resultat, vad
beträffar samernas begäran om att få använda finska böcker i

undervisningen: främsta skälet är avsaknaden av böcker på den

egna dialekten. Anderzén (1989: 50, not 114) uttrycker det något
drastiskt, men enligt min mening mycket träffande: "Lapska språket skulle till en del vara allmänt gudstjänstspråk och finskan
undervisnings språk av den anledning att inga läromedel fanns på
nordsamiska. - - - Lapparna hade att välja mellan obegripliga
samiska böcker med en annan ortografi än den de hittills stiftat
bekantskap med och de finska böckerna (som ett val mellan pest och
kolera)."

3.2.3. "Beviset i Utsjoki"
Ett intressant dokument i språkfrågan finns i I. Fellman II (1910:
288f). Det är en skrivelse från Utsjoki till Direktionen över
Lappmarkens Ecklesiastikverk och Fellman har givit den rubriken
"Bevis angående undervisningsspråket i Utsjoki. Dat. den 8 Febr.
1749" (se Bilaga 1). Av detta dokument framgår det att samerna i
Utsjoki inte förstod det sydlapska bokspråket och inte ville använda
sig av de samiska böcker som sänts dem på detta språk. De anhåller
om att i stället få fortsätta att läsa i finska böcker. På den direkta
frågan om på vilket språk de ville ha gudstjänsten och läsningen,
svarar de att om de inte kan få gudstjänst och läsning på sin egen
dialekt , som deras kyrkoherde dessutom behärskar, så vill de hellre
"blifwa vid det wanliga finska Språket". Det framgår att gudstjänst
och undervisning före 1745 alltid försiggått på finska.
Som bevis låter man församlingsmedlemmar i vittnens närvaro läsa
ur de nya böckerna (=sydlapskt bokspråk), ur den finska psalmboken
och dessutom ur Tornaeus' gamla Manuale Lapponicum, utgiven år
1648. Att finskan som man övat innanläsning på var lättast att läsa
är ju inte förvånande. Däremot är uppgiften att "den som skulle
wara den bästa at läsa Sahl. Tornaei Manuali Lapponico" inte kunde
läsa ett enda ord rent i de nya böckerna en intressant upplysning. I
Utsjoki användes uppenbarligen den drygt hundra år gamla
kyrkohandboken på nordsamiska fortfarande. Tornaeus (1772: 31)
uppger själv, att de samer som kom från Norge och inte kunde
finska, använde sig av Manuale Lapponicum, men Tornaeus talar

om förhållandena i mitten av 1600-talet inte 1749.1 protokoll från den
visitation som P. Högström förrättade i Utsjoki den 1 februari 1746
framgår det dock i §2, att två personer läste innantill i Tornaeus'
manual (RA Utsjoki Vis.prot. 1746-1883). Eftersom det i "utsjokibeviset" hävdas, att undervisningen i Utsjoki försiggick och hade
försiggått på finska så långt tillbaka man mindes, är det märkligt att
någon överhuvudtaget klarade av att läsa i den gamla
samiskspråkiga manualen från 1648. Det troliga i detta sammanhang är, att kyrkans officiella ställningstaganden och påståenden
om hur saker och ting skulle förhålla sig respektive förhöll sig inte
alltid stämmer överens med verkligheten. De lokala prästernas
akuta arbetssituation tvingade dem oftast att så smidigt som möjligt
anpassa sig till de faktiska förhållandena. Om en församlingsbo
uppenbarligen inte kunde finska, men lika uppenbart av någon
anledning kunde läsa och förstå Guds ord på den nordsamiska som
fanns i den gamla manualen, så varför inte låta vederbörande lära
sig och redovisa sin kristendom med hjälp av den. Det är ju också
möjligt att det även år 1746 var samer från den norska sidan som
läste i manualen.
Av "beviset i Utsjoki" framgår det vidare, att församlingen inte hade
förstått mycket av det tal på samiska, som Högström hållit i kyrkan
vid sin visitation i Utsjoki 1746. Vid själva förhören hade Högströms
samiska varit något lättare att förstå, men för det mesta hade
församlingsmedlemmarna behövt tolkning till finska. En fråga som
väl inte längre kan få något svar är varför inte kyrkoherden - som
enligt uppgift i samma skrivelse kunde ortens egen nordsamiska
dialekt - tolkade till denna? Berodde det på att kyrkoherden visste, att
församlingsmedlemmarnas utantillkunskaper i katekesen - på
finska - gav dem större möjlighet att svara rätt på visitators frågor?
Skolmästaren begärde samma år som Högström var i Utsjoki (1746)
att få del av de nyutkomna samiska böckerna, eftersom "...förnämligast barn och qwinfolk, ei warit det Finska språket mäktige,..." (I.
Fellman 1910:248). Dessa år 1746 begärda samiska böcker avvisas
sedan alltså redan år 1749!
Om man jämför de utsagor om förståelse av det sydlapska bokspråket som finns i skrivelsen från Utsjoki 1749, med det som

Högström själv skriver om samma sak i ett betänkande avgivet den
16 maj 1746, så finner vi två olika uppfattningar om samma sak (I.
Fellman 1910:259). Först upplyser Högström om att den samiska han
lärt sig har sydlig prägel: "Den ringa insikt jag har i språket har
jag fått dels i Lyksele dels här i Lule-Lapmark", sedan ger han den
intressanta upplysningen att han alltid beflitat sig om "at i det
närmaste följa de nyss opplagde böckerna". Uttalandet visar, att
Högström faktiskt försökte tala det sydlapska bokspråket. Högström
hävdar sedan att "...kom jag med Lapparnas tal wäl til rätta, och
funnos derstädes folk, som hade sitt ursprung ifrån Kaitom. Och, då
almogen af androm i min frånwaro tilspordes, huru de förstodo det
tal och de förestälningar jag hos dem i kyrkjan på Lapska hölt,
swarades, det wore underligit om Lappar funnes, som ei förstodo
Lapska." Högströms uppfattning av språkförståelsen i Utsjoki kyrka
går stick i stäv med den som utsjokisamerna själva har, när de
tillfrågas tre år senare. Kanske ligger något av en förklaring i
omnämnandet av Kaitom (=Kaitum). Kaitumborna kommer från
Lule lappmark och talar lulesamiska, alltså kunde de och Högström
förstå varandra. Kanske är det just de f.d. kaitumborna i Utsjoki
som förstod "några hans frågor" (se Bilaga 1) och därigenom
förstärkte Högströms intryck av att ha blivit förstådd i Utsjoki.
Högström kan ha varit i god tro och eftersom han arbetade hårt för
samiskans användande som kyrko- och undervisnings språk i lappmarken, så besjälades han kanske också av en del önsketänkande i
språkfrågan. Här kan man inte heller låta bli att påpeka, att för
Högström personligen betydde det säkert en del, om böckerna med
hans variant av det sydlapska bokspråket kunde användas över så
gott som hela lappmarken.

3.2.4. Några randanmärkningar och reaktioner
Alltifrån sin tillkomst på 1740-talet dominerade det sydlapska
bokspråket all utgivning på samiska inom Sveriges rike fram till år
1850. Det enda undantaget på den punkten är de fyra skrifter L.L.
Lsestadius utgav mellan 1839 och 1847. Dessa skrifter hade en
språkligt sett närmast lulesamisk prägel. (Forsgren 1987: 37fF, 57f)
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I Norge hade den första katekesen på samiska givits ut redan 1728
(Qvigstad & Wiklund 1899), men inte förrän med Stockfleths arbete
på 1830-talet började utgivningen på samiska komma igång på allvar
där. Stoekfleth översatte till finnmarkssamiska, en nordsamisk dialekt. I Finland är det först med Jakob Fellman som utgivning på
samiska lite långsamt tar fart. J.Fellman var kyrkoherde i Utsjoki
1819-1832 och han översatte till något som närmast kan betecknas
som Utsjoki-samiska (nordsamiska). Finska myndigheter tycks genomgående ha haft en benägenhet att anse att samerna kunde
finska. Myndigheterna motarbetade också länge Fellman.(Se t.ex.
Kähkönen 263ff)
Av såväl I. Fellmans som Anderzéns slutsatser (se 3.2.2.) samt av
min detaljgenomgång av "beviset i Utsjoki" och Högströms
beskrivning av besöket där (se 3.2.3.) framgår det tämligen klart, att
den ensidiga svenska satsningen på det sydlapska bokspråket var
den faktor som generellt sett hade den största tyngden, då samerna
själva uttalade sig för att få lära sig sin kristendom på finska och
inte på samiska. För att utveckla Anderzéns liknelse om valet
mellan "pest och kolera" (Anderzén 1989:50, not 114) skulle man
kunna säga, att samerna under lång tid hade lärt sig att leva med
pesten (=finskan) och därför gjorde sitt bästa för att hålla koleran
(=det främmande sydlapska bokspråket) från dörren.
Det är helt naturligt, att följderna av att få sin kristendomsundervisning på ett främmande språk ofta leder till att religionen
blir en ytlig och formell del av ens liv. I samernas fall var det ju
faktiskt också ganska länge en fråga om att de skulle byta ut en egen
fungerande religion mot något nytt och för dem totalt främmande.
Kyrkan och religionen förknippades säkerligen också på ett för
kristendomen ogynnsamt sätt med utövandet av den statliga
myndigheten. Marknader, ting, skatteuppbörd och kyrkliga
aktiviteter försiggick samtidigt. Ifrån kyrkans håll klagades det
länge och i många olika tongångar på samernas dåliga
kristendomskunskaper och okristna leverne. Inte förrän L.L.
Laestadius började predika kom något som går att likna vid en
väckelse också till samerna.
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I 1800-talsdokumenten finner man då och då uttalanden, där präster
så att säga med facit i hand uttalar sig om språkets - modersmålets betydelse i det kyrkliga arbetet bland samerna. Ibland ges olika
slags indirekta upplysningar av intresse. I detta avsnitt ska några
sådana uttalanden ur dokumenten citeras och kommenteras. Detta
urval citat är inte på något vis heltäckande för någon av de aspekter
som vidrörts i denna rapport. Jag återger dem här, därför att de är
exempel som - ibland i ganska bryska ordalag - visar den insikt det
lokala prästerskapet hade om språkfrågans betydelse. På 1800-talet
övertar de tillsatta prästerna lappmarksförsamlingar som redan
stelnat i sina språkmönster och prästerna kan ofta bara i efterhand
konstatera de negativa effekterna av religionsundervisning på ett
främmandespråk.
I en ämbetsberättelse från Jukkasjärvi år 1813, undertecknad av
kyrkoherde Pehr Palmgren, kan man läsa följande i berättelsens
sista paragraf:
"§10. Sedan af de Lappska Böcker, som från Evangeliska Sällskapet i
Stockholm genom Högvördigste Herr Doctorns och Biskopens samt
Maxime Venerandi Consistorii föranstaltande hitkommit, 20
Exemplar af hvart Slag, i anledning af Höggunstig Föreskrift, blifvit
aftagne för att tilldelas dimitterade Scholbarn, och utdelning af det
öfriga, äfven efter anledning af Höggunstig Befallning, blifvit gord,
har något af hvar Sort blifvit öfver, som man hoppas får vara qvar vid
Församlingen för att utdelas till dem av Lappska allmogen innom
Församlingen, som kunna hafva hug och tillfälle att lära sig den
Dialecten, hvarpå Lappska Böckerne äro tryckte, och till de Lappar,
som från angränsande Norrska Församlingar vintermånaderna
här vistas, och redan kunna vara hemma i bemälde munn-art."
(HDA F 111:9)
De skrifter berättelsen talar om är de s.k. traktater,
uppbyggelseskrifter, som utgavs av Evangeliska Sällskapet i
o

Stockholm. Ar 1811 utgavs tre titlar och 1813 kom ytterligare tre, alla
översatta till det sydlapska bokspråket. De delades ut gratis. (Se
Forsgren 1987: 52ff)
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Pehr Palmgren hade varit skolmästare i Jukkasjärvi sedan 1804 oeh
utnämndes till kyrkoherde där år 1812 (Bygdén II: 49). Han kände
alltså väl till befolkningen i sitt pastorat. När jag läser denna
paragraf i hans berättelse är det främst två saker som slår mig. För
det första den starka och upprepade betoningen av att dessa skrifter
kommit forsamlingen till del helt utan dess egen förskyllan och att
även utdelningen skett på befallning uppifrån. Kyrkoherden är mån
om att påpeka, att han följt föreskrifterna. För det andra undrar jag
hur många som egentligen kunde läsa skrifterna? De barn som år
1813 dimitterades från lappskolan i Jukkasjärvi hade troligen aldrig
stött på en text på det sydlapska bokspråket. Sedan 1752 hade enbart
finska läroböcker använts i undervisningen. (Se Anderzén 1989: 70f)
Att språket i Evangeliska Sällskapets skrifter inte var helt lätt för
jukkasjärvisamerna framgår av uttryck som "dem af Lappska
allmogen innom Församlingen, som kunna hafva hug och tillfälle
att lära sig den Dialecten" (min kurs.). Att samerna från de norska
grannförsamlingarna skulle vara bekanta med det sydlapska
bokspråket var nog bara en from förhoppning.
Ar 1835 skriver kyrkoherde Ingemar Lindstedt sin berättelse om
tillståndet i Jukkasjärvi församling. Han hade tillträtt sin
kyrkoherdetjänst 1831 (Bygdén II:49f). I Lindstedts berättelse kan
man ana en hel del förtrytelse över att samerna inte fått sin
undervisning på det egna modersmålet.
"
Prästen måste förstå Lappen, då Lappen ej förstår Prästen.
Men icke ens utan många undantag kunna Lapparne fatta och
swara på finska, än mindre på svenska Språket, vore ock ämnet
endast brännvinssuperi, som är den axel kring hvilken
Lappmarkslifvet vänder sig. Icke en rå Lapp af 100 begriper annat
än det Lappska uttrycket af det enklaste religionstal, en simpel
cateehesfråga. Detta erfar man vid varje samtal med dem uti
andeliga Saker. Och derest han fattar den finska eller svenska
frågan, svarar han dock hellst på Lappska Språket. Sådant blef
förhållandet genom det orådet, att uttränga Lappens modersmål och
införa det främmande finska Språket såsom Religionsspråk. Så
länge Prästen ej är Lappskan mägtig, skall ock förhållandet alltid

blifva sådant, ej mindre till men för Själavården än fara för Pastor. - (HDA F III bf:9)
Det framgår av berättelsen, att kyrkoherde Lindstedt hade tvingats
använda sig av tolk "...som förstår språket litet, saken intet..." och
därför fått obehag i sak, vilket förklarar uttrycket ..."fara för Pastor."
Enligt Lindstedts åsikt är själavården i församlingen omöjlig att
sköta på ett tillfredsställande sätt, om prästen inte kan samiska (jfr
Anderzén 1989: 42-53) Detta sägs alltså så sent som år 1835!
Jukkasjärvisamerna har i nästan 100 år bevisligen undervisats och
förhörts i sin kristendom på finska, läst finska läroböcker och ändå
säger deras kyrkoherde om dem år 1835 att "...icke en rå Lapp på
100..." kan finska.
Trots de klagomål på både bristande kristendomsbegrepp och superi
som framförs, så delger oss kyrkoherden också en ljusare sida, som
jag inte kan avhålla mig från att citera här på grund av den fina
formulering den givits. Berättelsens § 17 inleds med följande tre
korta men innehållsrika meningar:
"Christeliga kärleksverk saknas ej här. För dem utmärker sig i
synnerhet Lapp Allmogen. Nybyggaren är njuggare och de
förmögnaste gifva intet." (HDA F III bf:9)
Dåliga på att förklara sina teoretiska kristendomsbegrepp, tycks
samerna ändå ha varit bra på att omsätta dem i praktiken.
Vintern 1836 förrättade Sodankyläs kyrkoherde prostevisitation i
Utsjoki församling och dess annex Enare. I Utsjoki hålls förhör och
utantilläsningen går något så när, men kristendomskunskaperna
tycks det stå sämre till med. Visitator kommenterar de bristfälliga
kunskaperna på följande vis:
- - - I anseende dertill, att endast tvenne av de Tretton till den
heliga nattvarden Admitterade, förstodo Finska språket, kunde man
icke vänta af dem fullkomlig insigt i Christendomens lärostycken;- -" (RA Utsjoki Vis.prot. 1746-1883)

Av protokollet framgår att undervisningen sker med hjälp av tolk
och visitators insikt om vad det innebär att undervisas på ett
främmande språk framgår tydligt.
Färden går vidare till Enare (1836 ) och Utsjoki kyrkoherde, som följt
med till sitt annex, ställs plötsligt inför situationen att förhöra två
samer, "...hvilka inte förstod Finska Språket, och som
Församlingens Kyrkoherde nu för första gången sedan sitt tillträde
af Pastoratet träffade..." (RA Enare Vis.prot. 1752-1863)
Dessa båda samer kände knappast igen bokstäverna och kunde än
mindre läsa. Detta i en församling som av Thomas von Westen i
hans brev till det svenska prästerskapet år 1723 hade prisats som ett
ställe, "... hvor de Svenske Lapper ere saa gudfrygtige,
afgudshadere, velopliuste, skickelige, at Jeg holder dem for at vaere
blandt de beste Christne Jeg kiender..." (Reuterskiöld 1910: 4f).
Dessutom är det ett inom forskningen ofta upprepat påstående att
samerna i Kemi lappmark kunde finska bra. Det är möjligt att de
lärde sig finska tidigare, eftersom den finska kolonisationen började
tidigare i Kemi lappmark än i Torne lappmark (se 1.2.1.2.). Vi borde
räkna med att begreppet "bra" i detta sammanhang är ytterst
relativt och lugnt utgå från att för majoriteten samer inom båda de
nordliga lappmarkerna var finskan ännu vid mitten av 1800-talet ett
främmande språk, som måste erövras för att man skulle kunna
tillgodogöra sig religionsundervisningens finska läroböcker.
Protokoll från en prostvisitation i Utsjoki lappmarksförsamling i
april månad år 1847 låter oss ana hur vardagen ofta såg ut för
lappmarksprästerna som ålagts att bibringa samerna läskonsten
och kristendomens begrepp.
"
Vid detta förhör fann visitator läsningen hos ett flertal vara god
och hos en och annan även berömvärd ehuru här är att märka att
Religionskunskapen bibringas å annat språk än det folket vanligen
talar. Dock var av menighetens ringa antal anledning att förmoda,
det endast den boksyntare delen infunnit sig till förhöret: hvilken
förmodan äfven delades af kyrkoherden...". (RA Utsjoki Vis.prot.
1746-1883)
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Det ringa men boksynta urval samer som infunnit sig läser bra.
Naturligtvis, eftersom det är åtminstone ett av skälen till att de inte
håller sig borta. Av protokollet framgår också, att det är
fjällsamerna som är svårast att nå med undervisningen. Skälet till
att jag valt att citera just denna passus är dock inte problemet med
de frånvarande samerna utan det faktum att visitator fortfarande år
1847 finner sig föranlåten att påpeka, att församlingsmedlemmarna
lär sig sin religion på ett för dem främmande språk.

3.3. Axplock ur några inventarieförteckningar
Av inventerieförteckningar från lappmarksförsamlingarna i norr
kan man se vilka finska böcker som var de vanligaste. Anderzén
(1989: 54-65) ger en grundlig genomgång för Jukkasjärvi församling,
till vilken den detaljintresserade hänvisas. Bland de finska böcker
som nämns av Anderzén finns bl.a. den finska Bibeln, 1701 års
finska psalmbok med evangelierna, Luthers katekes med Svebilii
förklaring och även Gezelii Lasten paras tawara (Barnaklenodium).
Andra katekesförklaringar som använts är Pontoppidans, Gråbergs,
Frosterii och dessutom Godenii Barnafrågor. Bland postillorna
finner vi Wegelii postilla, Franckes, Misanders (Adams) och Bugges
postillor. Dessutom finns Guttners postilla, dvs. Högströms
översättning till samiska av den. Finska ABC-böcker används
fortlöpande och ibland är det verklig brist på dem. ABC-boken var ju
en förbrukningsvara på annat sätt än de lite större böckerna.
De inventarie förteckningar från Enare och Utsjoki som jag gått
igenom visar en brokig bild av finska böcker (RA Enare
Inventarieförteckningar 1845-1889; Utsjoki Inventarieförteckningar
1715-1950). Jag har här valt att kommentera två ganska sena
inventarieförteckningar, eftersom de oftast också innehåller de
böcker som funnits i tidigare förteckningar i den mån inventarierna
rapporterats.

I ett inventarieprotokoll från Enare kyrka den 6 september 1847 finns
o

bland de finska böckerna förutom hela Bibeln (tryckt i Abo 1758) och
kyrkohandboken (tryckt i Åbo 1694) Wegelii postilla, Franckes
postilla och t.o.m. Ericus Erici Sorolainens gamla postilla i två band.
Dessutom finns där tre band av Johan Arndts Totisesta
Christillisyydestä. Förutom en svensk psalmbok (tryckt i Stockholm
1774) upptar inventarielistan två upplagor av finska psalmboken
(1788 respektive 1841) och där finns också ett nött band ("förärat af en
okänd") av Sionin Wirret (=Sions psalmer), tryckt i Uleåborg 1829.
Inventarie-förteckningen från 1847 upptar sammanlagt 44
tryckalster. Det är olika slags böcker på svenska, finska och tyska.
Inte en enda bok på samiska.
En inventarieförteckning från Utsjoki i april 1845 innehåller ett
sjuttiotal böcker på diverse språk: svenska, finska, tyska, latin,
samiska och danska. Det danska inslaget består av en dansk ABCbok och de samiska böckerna är ett upplag av 45 exemplar, fördelade
mellan fem olika titlar, som tillhör Stockfleths utgivning. De uppges
vara det kvarvarande lager som på "Eekl: Fondens bekostnad År
1842 upphandlades". Titlarna finns också upptagna som enstaka
exemplar, förärade av författaren år 1841. Även en "Raesoneret
Lapp-Sproglaere af Rasm: Rask" (tryckt i Köpenhamn 1832) finns
bland kyrkans böcker. Hela Bibeln (Härnösand 1811) på sydlapskt
bokspråk fanns år 1845 i Utsjoki, så ock den finska Bibeln (1758) och
den svenska och den finska psalmboken. Av postillor återfinns
Wegelii och Franckes. Om Wegelii postilla sägs, att den är "köpt
1755 for 12 (första siffran svårtolkad, kan vara 3) Daler, begagnad af
Catecheterna. illa medfaren".
Av visitationsprotokoll kan man dra den allmänna slutsatsen att när
församlingsmedlemmarna förhördes tycks det mestadels ha rört sig
om ett förhör, där Luthers katekes (=den lilla) och Gezelii förklaring
utgjorde stommen och tilläggen bestod i material som allt återfinns i
de större typerna av Lasten paras tawara (jfr. 2.3.4.).
Sammantaget kan sägas, att närheten till Norge och den starka
dominansen av samer bland församlingsborna i Utsjoki, slår
igenom i inventarieförteckningen.
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4. SLUTORD
Finnarna hade redan under 1500-talet den litteratur som primärt
behövdes för att arbeta på finska språket inom kyrkan. Utgivningen
på samiska nådde med knapp nöd den nivån vid mitten av 1700-talet,
men det sydlapska bokspråket som användes förstods inte av alla
samer. Utgivningen av översättningar till finska följer sedan i stort
sett utgivningen på svenska och översättningarna från t. ex. tyska
görs ofta via en svensk förlaga.
Av tradition kallar vi de olika samiska språken för "dialekter". I
verkligheten handlar det om språkformer som, fastän de är närbesläktade, skiljer sig så mycket från varandra, att talare av skilda
"dialekter" inte förstår varandra. Det är möjligt, att utvecklingen
blivit en annan, om man redan på 1600- och 1700-talet varit medveten
om detta faktum och använt begreppet "språk" om de enskilda
"dialekterna".
De glimtar från språkdebatten - samiska eller finska i sameundervisningen i Torne och Kemi lappmarker - som ges i rapporten, har
medvetet valts för att understryka det som redan I.Fellman (1910)
påpekade. Samerna i norr valde hellre att lära sig läsa och att
förhöras i sin kristendom på ett främmande språk som de redan
vant sig vid (=finskan) än att påbörja en ny tillvänjningsprocess till
ett nytt främmande språk (det sydlapska bokspråket). Anderzén
(1989) har detaljerat kartlagt Jukkasjärvi församling på denna
punkt och dragit samma slutsatser av materialet som I. Fellman
gjorde.
Mina excurser i samma arkivmaterial, som I. Fellman och Anderzén använt sig av, i kombination med kunskap om språkförhållandena i Torne och Kemi lappmarker, förstärker den redan givna
bilden: före 1850 valde samerna i våra nordligaste lappmarker
finska böcker på grund av bristen på böcker på det egna språket.
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132. Bevis ang. undervismngsspråket i UtsDat. den 8 Febr. 1749.

J Undertecknades nänvaro sporde Kyrckioherden Herr Anders Hellander i Utsjoki samteka allmogen därsammastädes som
i Tingsstugnn war församlade om följande.
l:o Om Lappska Språket blifvit anten ved Gudstiensten
eller Cathechisation, här i byn någonsin brukat? därtill svarades
enhälligt, att i denne församling har aldrig någon Gudstjenst eller
Catechisation skiedt på Lappska, utan endast på finska Språket,
och at do aldrig tilförenne hört- någon Lappsk predikan, än i början af Året 1745, och sedermera esomoftast af nuwarande kyrckioherden Hollander.
2:o Om de kuude läsa och förstå de nykn utkomne Lappska böcker, som af kyrckioherden, en och annan til prof förelagdes at läsa och uttyda? dill-svid befans at icke den ändaste ej
heller den som skulle vara den bästa at läsa i Sahl. Tormei
Manuali Lapponico, kunde läsa något ord rent i förenemde nya
Lappska böcker, utan allenast- wid långht stafwande få några ord
fram, och utan at förstå hwad med dem .betäcknades Hwaremot,
då kyrckioherden framgaf dem finska Psalmboken at läsa uti,
många både äldre och yngre funnos, som helt rent, och med förstånd, uti den läsa kunde. Härunder föredrogo församlingens
Ledamöter, at det tal som H:r Kyrckioherden Magist:r Högström
i början af sin visitation. i denne församling år 1746 wid altaret
hölt, så godt som intet af någon kunde förstås och fattas.
Några hans frågor angående Ghristendominen, kunde de
änlehn begripa, men de flitste blofwo af H:r Isaac Grape. och
kyrckioherden Hellander på finska för dem uttolckade.
3:o Hwilcketdera församlingens Ledamöter, häldre åstundade. anteu at all gudstienst och läsning skulle hädanefter skie
på det Lappska språket och effter den Dialect som i de nya
böcker är, eller som härtils vanligt varit på finska; Svarades.
Om gudstiensten och Cathechisationcn skulle komma at förrättas
efter den dialect som här lioos dem är bruckelig. och den kyrckioherden Hellander inhämtat och bruukat, så skulle det intet
vara dem emot, men mycket häldre vilja de blifva wid det vanliga finska Språket, höra finska predikningar, .läsa finska böcker,
etc., än begynna at lära det så ganska mycket ifrån deras dialect skiljaktiga språket, uhr de nya Lappska böcker; Åldenstund
nu inga föräldrar hwarken sielfva kunna dessa böcker läsa eller
förstå, än mindre lära sina barn det samma.
Hwilckefc uppå anmodan underteknade ej kunnat undgå härmedelst at bevitna och intyga. Utsjoki den 8 Februarii 1749.
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Johansson & Johnny Flodin. 29 s. 1989. Pris: 30 kr.

19.

Sten Henrysson: PRÄSTERNA I LAPPMARKEN FÖRE 1850. Ursprung
och arbetsuppgifter. 27 s. 1989. Pris: 30 kr.

20.

Daniel Lindmark: EN SKOLA FÖR STADEN, REGIONEN OCH KYRKAN.
Elever, lärare och präster i Piteå skola före 1850. 133 s. 1990. Pris: 50 kr.

21.

Carl-Henry Johansson & Johnny Flodin: ELEVERNA VID ARJEPLOGS
LAPPSKOLA 1743 - 1820. En analys. 24 s. 1990. Pris: 30 kr.

22.

Sven Lundkvist: DEN ÄLDRE SVENSKA FOLKBOKFÖRINGEN. - Harry
Lenhammar: HISTORISK OCH KYRKOHISTORISK FORSKNING I
REGIONALT PERSPEKTIV. Två föredrag vid en stiftshistorisk dag i
Umeå den 26 oktober 1989. 20 s. 1990. Pris: 40 kr.

23.

PRÄSTERNA OCH LIVET I LAPPMARKEN. Del 1. Sten Henrysson: Präster
och skolmästare i Jokkmokks socken 1607-1850. Biografiska uppgifter. Del 2. Carl-Henry Johansson: Släktskap och ingiften. Några exempel. 31 s.
1990. Pris: 40 kr.

24.

Sölve Anderzén: JUCKASJERFWI SCHOUB MATRICKEL. Inrättadt wid
Scholans begynnelse år 1744. En rekonstruktion. 13 + XXI s. 1990. Pris: 40 kr.

25.

Sölve Anderzén: ELEVERNA VID JUKKASJÄRVI LAPPSKOLA 1744-1820.
En första analys. 30 s. 1990. Pris: 40 kr.

26.

Tuuli Forsgren: "...FÖRST AT INHÄMTA SPRÅKET, OCH SEDAN
DERUPPA LÄRA SIN CHRISTENDOM..." Omfinska böcker och sameundervisning i Torne och Kemi lappmarker före 1850. 45 s.
1990. Pris: 50 kr.

27.

Carl F. Hallencreutz: PEHR HÖGSTRÖM OCH ANNA OLOFSDOTTER.
Ett bidrag till 1740-talets samiska kyrkohistoria. 15 s. 1990. Pris: 40 kr.

28.

Daniel Lindmark: LÄS- OCH SKRIVKUNNIGHETEN FÖRE FOLKSKOLAN.
Historisk läskunnighetsforskning i nordiskt och internationellt perspektiv.
43 s. 1990. Pris: 50 kr.

29.

Stefan Nordström: GENEALOGI OCH GENETIK. Beskrivning av sex projektområden där kyrkböcker använts i genetisk forskning. 69 s. 1991. Pris: 50 kr.

30.

ÅSELE LAPPSKOLA 1732-1820. Bearbetad och kompletterad elevmatrikel.
Utg. av Carl-Henry Johansson & Johnny Flodin. 33 s. 1991. Pris: 40 kr.

31.

Anita Alm & Sten Henrysson: GÄLLIVARE LAPPSKOLA 1756-1850.
En elevmatrikel jämte analys. 36 s. 1991. Pris: 40 kr.

32.

Bengt Hjalmar Andersson: ETT BIDRAG TILL HISTORIEN OM BYN SÄTTER/
JÄRÄMÄI LULE LAPPMARK. 39 s. 1992. Pris: 50 kr.

33.

Nils Eriksson: SAMESKOLOR INOM ÅSELE LAPPMARK. Utg. av Sten
Henrysson. 373 s. 1992. Pris: 75 kr.

34.

Margareta Attius Sohlman: BOKSTAVENS MAKT ÖVER SLAVISKA SJÄLAR.
Uppsatser och artiklar i ämnen rörande projektet "Alphabeta varia. Tidiga ABCböcker i skilda kyrkotraditioner". 104 s. 1992. Pris: 60 kr.

35.

Sten Henrysson & Johnny Flodin: SAMERNAS SKOLGÅNG TILL 1956. 82 s.
1992. Pris: 60 kr.

36.

Sten Henrysson & Johnny Flodin: SAMERNAS SKOLGÅNG: 1957 ÅRS
NOMADSKOLEUTREDNING. 29 s. 1992. Pris: 50 kr.

37.

Sten Henrysson: DARWIN, RAS OCH NOMADSKOLA. Motiv till kåtaskolreformen 1913. 22 s. 1993. Pris: 50 kr.

38.

Egil Johansson: KAN SJÄLVA ORDEN. Artiklar i folkundervisningens historia. IV.
67 s. 1993. Pris: 60 kr.

39.

Sölve Anderzén:"...ATT LÄRA THEM SOM BEHÖFWA..." Undervisning, byabön
och dop i Kemi och Torne lappmarker. Två bidrag till 1700-talets kyrkohistoria
på Nordkalotten. 31 s. 1995. Pris: 50 kr.

40.

Gennadij Kovalenko: SVERIGE OCH RYSSLAND UNDER 1600-TALET. Några
episoder ur det politiska och kulturella livet. (Rysk text med korta resuméer på
svenska). 41 s. 1995. Pris: 50 kr.

41.

Sven Hansson: BYABÖN OCH BÖNBYAR I GAMLA UME SOCKEN. (Umeå,
Sävar, Vännäs och Vindelns socknar). 106 s. 1996. Pris: 60 kr.

42.

Sölve Anderzén: TEACHING AND CHURCH TRADITION IN THE KEMI AND
TORNE LAPLANDS, NORTHERN SCANDINAVIA, IN THE 1700s. 33 s. 1996.
Pris: 50 kr. [Översättning till engelska av Scriptum 39.]

43.

Ingegerd Stenström: Förteckning över FAMILJEN LINDERS ARKIV. 53 s. 1996.
Pris: 60 kr.

44.

Mari Ericsson: "ETT ÄDELT KALL BLEV DIG GIVET." Småskollärarinnorna i
Jukkasjärvi skoldistrikt 1912-1930. 48 s. 1998. Pris: 50 kr.

45.

ISKYRKANI JUKKASJÄRVI. Sakral symbol och pastoral funktion.
Forskningsseminariet Turisten i Iskyrkan 21-23 februari 1997. Red. av
Sölve Anderzén. 81 s. 1998. Pris: 100 kr.

46.

Karin Snellman: Förteckning över HELMER GRUNDSTRÖMS ARKIV.
40 s. 1998. Pris: 60 kr.

47.

Simone Pusch: NOMADSKOLINSPEKTÖRERNA OCH SOCIALDARWINISMEN
1917-1945. 42 s. 1998. Pris: 50 kr.

48.

Edith M. Eriksson: HELMER OSSLUND OCH HANS SYSKON.
Tidigare okänd korrespondens i familjearkiven. 57 s. 1999. Pris: 80 kr.

