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Innovationsstudien -
en presentation och några reflektioner 

Av KRISTINA KRAM 

Det vi kallar Innovationsstudien är en omfattande undersökning med ett modernt 
perspektiv på olika former av identifikation. Å ena sidan tittar vi på vi- och dom
strukturer utifrån individens val av språkliga former, benämningar och kollektiva 
öknamn, och å andra sidan på mottagligheten och attityder till innovationer, olika 
företeelser som introducerats i Sverige under 1900-talet. 

Den studie som presenteras i den här skriften hade som syfte att lägga ett brett 
snitt över den nordligaste delen av Sverige: undersökningsområdet sträcker sig från 
Örnsköldsviks kommun till de nordligaste gränserna mot Finland och Norge, alltså 
det område som ibland kallas Botniaregionen. Studien har genomförts av Lars Olov 
Sjöström, etnologi, Kristina Kram, nordiska språk samt Ulf Lundström, Lokalhisto-
riskt institut i Skellefteå i nära samarbete med professorerna Lars-Erik Edlund och 
Kurt Genrup. Studien beräknas bestå av två delar, varav den första, enkätstudien, 
kommer att behandlas här. Den andra delen kommer att utgöras av olika uppfölj
ningar av enkätsvaren (se vidare nedan). 

Tidsperioden i innovationsstudien är modern: det är företeelser1 som introduce
rats i Sverige under 1900-talet vi undersöker, företeelser som tillsammans kan visa 
var människors symboliska, och faktiska, gränser går genom det nordnorrländska 
landskapet. Det vi främst har velat undersöka är hur dessa företeelser har spritt sig 
som moderniteter över Norrland under 1900-talet. Vilka orter har varit innova
tionsbenägna? Vilka var mer konservativa? Och, inte minst viktigt, vilka var de 
personer som introducerade företeelserna? Vi kan säga att det är ortens minne vi 
sökt — hur, och när, befolkningen upplevt olika moderna företeelsers introduktion 
på just deras hemort. Men enkäten har även behandlat dialekter och kollektiva 
öknamn med frågorna: Vilka talar samma dialekt? Vilka talar annorlunda? Vilka 
grupper i samhället har fått kollektiva öknamn av olika slag, och hur fasta är 
gränserna mellan dessa olika grupper från generation till generation? 

Denna första geografiskt mycket vidsträckta studie är tänkt som förstudie till se
nare djupdykningar inom vissa områden. Vår tanke med enkäten var att den skulle 
indikera om det fanns vissa orter som var mer förändringsbenägna än andra, om det 
fanns områden som tog avstånd från vissa grannområden eller om det fanns intres
santa religiösa eller politiska mönster v i sedan eventuellt skulle kunna djupunder-
söka på lokal nivå. 

9 



För att fa en uppfattning om hur detta såg ut över hela det nordsvenska området 
skickade vi ut en enkät till minst en åttondeklass i varje kommun från Örnskölds viks 
kommun upp till riksgränsen. Sammanlagt deltog 34 skolor i 30 kommuner till vilka 
vi sände närmare 1000 enkäter. Det är utifrån dessa enkäter analyserna i denna skrift 
gjorts. 

ENKÄTENS INNEHÅLL OCH BEARBETNING 

För att fa kunskap om så många företeelser som möjligt, utan att enkäten skulle bli 
allt för omfattande, fanns det fem olika enkäter där del två och tre var gemensamma 
men del ett innehöll olika företeelser för varje enkät. Samtliga fem enkäter skick
ades ut till alla skolor för att alla företeelser skulle få samma geografiska täckning. 

Varje enkät bestod av tre delar. Den första delen handlade om olika företeelser 
som kommit till världen under 1900-talet. Den andra handlade om ord som grupp
markörer, kollektiva öknamn och byars politiska eller religiösa tillhörighet, medan 
del tre utgjordes av en regionkarta där våra meddelare ringade in det område inom 
vilket de uppfattade att befolkningen talade samma dialekt som dem själva. Kartan 
täckte ett område som var ungefär 20x20 mil och varje generation hade en egen 
karta - karta A för elever, B för föräldrar och C för den äldsta generationen. Upp
delningen på elever, föräldrar och mor- och farföräldrar2 gjordes i del två och tre för 
att vi skulle kunna se om det framträdde några skillnader i uppfattningen om kollek
tiva öknamn och dialektområden generationerna emellan. Av naturliga skäl var del 
ett bara riktad till de två äldsta generationerna; för eleverna antog vi att saker som 
elektricitet, bilen och gratinerad mat var självklara - att då fråga om när de kom till 
just deras bygd ansåg vi vara irrelevant eftersom de alltid hade funnits ur deras syn
vinkel. 

Eftersom det var ett 50-tal företeelser vi ville undersöka var de uppdelade på fem 
olika enkäter. Vi frågade efter när personen kommit i kontakt med företeelsen, var 
någonstans det skedde, vem som introducerade den samt vad de skulle använda den 
till. Om informanten inte mindes exakt årtal kunde hon markera ungefärlig tid hon 
kom i kontakt med företeelsen efter en tidslinje. Enkäterna innehöll följande förete
elser: 

Enkät A: 
bil, elektrisk symaskin, cykel, CD-skivor, gruppturistresor utomlands (charter), 
mikrovågsugn, hamburgare, kräftskiva, jeans, motorsåg, (yucca)palm. 

ENK^T B: 
TV, skötare, frysbox, moped/mc, deoderant, pizza, spaghetti, nylonstrumpor, bana
ner, elstrykjärn, vitlök. 

10 



Enkät C: 
telefon, snöskoter, grammofon, byaelverk, tandborste, WC, heltäckningsmatta, 
pizzaresturang, juice, plast/tygblommor. 

Enkät D: 
Radio, tvättmaskin, traktor, självbindaren, mack för bilar, frukostflingor, jordgub
bar, snowboard, snabbmatsrestauranger, hellyhansenkläder. 

Enkät E: 
elektrisk spis, persondator, motordrivet tröskverk, plast/tygblommor för blomkruka 
gratinerad mat, rinnande kranvatten inomhus, kebab, gummistövlar/-skor, biograf. 

De frågor som var gemensamma för enkäterna var uppdelade på de tre generatio
nerna, som redovisas här nedan: 

ELEVERNAS SVARSDEL 
1. Ringa in på karta A gränserna för det område där man talar likadant, eller samma 
dialekt, som du själv gör. Om du tycker att gränsen går utanför kommungränsen 
(eller liknande) ritar du hur du tycker att det är och bortser från de administrativa 
gränserna. Markera också med ett kryss i ringen var du bor, och skriv byns/ortens 
namn bredvid kartan. 
2. Finns det något eller några ord du och dina kamrater, eller er åldersgrupp, skol
klass eller liknande använder som andra liknande grupper inte använder på samma 
sätt/lika mycket som er? Om ja, skriv vad det är. Det kan vara uttal, fraser, fasta 
uttryck eller vissa uttryckssätt. Var tror du det ordet/uttrycket kommer ifrån? Vem 
började med det tror du? 
3. Vet du om några namn eller benämningar utöver de officiella ni använder för 
något idrottslag, någon annan by, grupp, skolklass eller dylikt på din ort? Skriv både 
benämningen och vilka det är ni kallar så. T.ex. "västerdjävul" för doroteabor i jäm
förelse med de på östra sidan socknen boende "österblomstren". 

FÖRÄLDRAGENERATIONENS SVARSDEL 
Kön: 0 kvinna 0 man 
födelseår: 

1. Ringa in på karta B gränserna för det område där man talar likadant, eller samma 
dialekt, som du själv gör. Om du tycker att gränsen går utanför kommungränsen 
(eller liknande) ritar du hur du tycker att det är och bortser från de administrativa 
gränserna. 
2. Finns det något eller några ord du och dina vänner, eller er åldersgrupp, arbets
kamrater eller liknande använder som andra liknande grupper inte använder på 
samma sätt/lika mycket som er? Om ja, vad? Det kan vara t.ex. uttryck, enskilda 
ord, stående fraser eller vissa uttryckssätt. Var tror du det ordet/uttrycket kommer 
ifrån? Vem började med det tror du? 
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3 a) Vet du om några namn eller benämningar utöver de officiella ni använder för 
något idrottslag eller någon annan by, grupp eller dylikt på din ort? Skriv både be
nämningen och vilka det är ni kallar så, t.ex. "västerdjävul" för doroteabor i jämfö
relse med de på östra sidan socknen boende "österblomstren". 

NÅGRA FRÅGOR OM NAMNBRUK 
Besvaras av dem som känner till exempel på det frågorna gäller. Om ni är två som 
besvarar frågorna, var vänliga skriv 'A' respektive 'B' framför era svar så att vi kan 
skilja ut åldersgrupperna. 
Respondent A, födelseår: 
Respondent B, födelseår: 

4. Känner Du till, eller har Du hört talas om något eller några fall där ett syskon är 
uppkallat efter ett tidigare avlidet syskon och alltså bär samma namn som detta? Om 
Du vet vad syskonen hette, skriv deras namn. 
Vilket/Vilka år skedde denna uppkallelse efter syskon? 
Var förekom detta? 
Om Du känner till sådana här fall, var de vanliga eller förekom de bara i viss grup
per? I så fall i vilka grupper förekom de? 

Den äldsta generationen, som vi kallade " far- eller morföräldragenerationen" fast 
informanterna inte behövde vara släkt med eleven ifråga, iick samma frågor som 
föräldrarna. 

RESULTAT OCH REFLEKTIONER 

Drygt en tredjedel av skolorna har inkommit med svar; från en skola kom en ensam 
enkät tillbaka medan svarsfrekvensen från andra varit mycket hög. Det är 23 av 34 
skolor som svarat och sammanlagt har närmare 350 enkätsvar kommit in. De kom
muner varifrån vi fatt svar är: Arvidsjaur, Bjurholm, Boden, Dorotea, Haparanda, 
Jokkmokk, Kiruna, Malå, Norsjö, Pajala, Piteå, Skellefteå, Sorsele, Umeå, Vännäs, 
Åsele, Örnsköldsvik samt Övertorneå. Med tanke på de svårigheter det kan innebära 
att informera om och distribuera en så pass avancerad enkät i skolklasser och att 
enkäten har upplevts som svår av både elever och lärare — flera lärare har i brev 
beklagat det dåliga resultatet från deras skolor — är detta ett resultat vi är nöjda 
med. På högstadiet börjar ofta elever se sig själva i ett större sammanhang, samtidigt 
som ens egen historia och bakgrund blir viktig i sökandet efter vem man är. Därför 
ansåg vi att det skulle vara intressant att se hur elever där såg på sin identifikation ur 
olika grupperspektiv. Troligtvis hade dock utdelningen blivit ännu rikare om vi i 
stället hade haft möjlighet att intervjua eleverna, vilket även flera B- och C-
uppsatser från Institutionen för nordiska språk vid Umeå universitet visar.3 Vi har 
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även lärt oss att denna typ av frågor är svåra både att formulera och att besvara i 
enkätform eftersom de behöver en gedigen bakgrund för att förstås rätt. 

De erfarenheter vi dragit av den här enkäten betyder att vi i en eventuell fortsätt
ning kommer att koncentrera oss på gymnasieelever i stället. När vi planerade en
käten ville vi testa vilken språklig och geografiska medvetenhet eleverna i åttan 
hade. Kanske trodde vi att de hade en större språklig medvetenhet än de visade sig 
ha. Denna test har troligtvis lett till att vi fatt färre svar på vissa frågor än vi kanske 
kunde fatt från en högre årskurs, vilket bekräftas av några av de brev vi fatt från 
lärare och föräldrar där det också kommer fram åsikter om att eleverna varit för 
unga för denna typ av frågor.4 

Nu är det dock så att eftersom detta är en kvalitativ enkät fyller det egentligen 
ingen funktion att stirra sig blind på antalet svar: några få informativa svar från 
en ort ger oss mer ä n många halvtomma från en annan. Eftersom uppgifterna 
bygger på vad människor minns, eller tror sig minnas, kan tillförlitligheten för de 
enskilda företeelserna variera. Detta är dock ett problem man far räkna med vid 
undersökningar som bygger på människors mentala föreställningar, vilket vår enkät 
gör — inte minst när det gäller de förmodade dialektområdena spelar befolkningens 
egen uppfattning ofta större roll än "verklighetens" karta.5 En kvantifiering av sva
ren kan visa huruvida flera personer i ett visst område upplevt introduktionen av 
något — eller det omkringliggande dialektområdet — ungefär likadant och på så vis 
öka svarens reliabilitet, men för den enskilde individens upplevelse är detta sekun
därt. Däremot kan vi fa en bild av en enskild orts förändringsbenägenhet genom att 
ställa de individuella svaren bredvid varandra och jämföra den upplevda introduk
tionen med när företeelsen skapades, kom till Sverige eller andra verifierbara fakta. 
Vi kan också fa veta en del om hur människors språkliga identifikationsområden ser 
ut genom att göra jämförelser mellan generationerna, mellan olika geografiska om
råden samt mellan enkätsvararnas markerade områden och tidigare belägg för dia
lektgränser, sockengränser o. dyl. 

De frågor som fatt sämst svarstäckning är de om religiös och politisk tillhörighet 
samt den om områdesspecifika ord och uttryck. De svårigheter det inneburit att 
besvara dessa frågor i en enkät har lett till att fråga 2 och 3 b har utgått från vår 
sammanställning; det finns helt enkelt inte tillräckligt många svar att göra något av.6 

Frågorna om namnbruk och uppkallelse efter syskon behandlas inte heller här, då 
Linnea Gustafsson kommer att använda dem i sina studier rörande personnamns
bruket i Skellefteå 1790-1890. 

Trots att enkäten ansetts vara svår är det ändå många som uppenbarligen visat att 
de uppskattat den. Några enkätsvarare har skrivit långa berättelser om vissa företeel
ser som särskilt väckt deras minnen, eller bifogat brev med boktips, berättelser från 
deras bygd eller berättelser om andra saker än dem vi frågat efter. Våra frågor har 
tydligen intresserat många, och det bådar gott för uppföljningen av förstudien. 

Vår förhoppning är att den här studiens uppföljning främst genom intervjuer kan 
samla in mer material om de enkätsvar som väckt intresse. Vi kommer då att försöka 
ta reda på vad dessa innovationer betydde för befolkningen och hur de påverkade 
det dagliga livet. Även vilken betydelse dialektområdena har, och vad de egentligen 
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betyder för invånarnas tankar om vilka som är "vi" och "dom", är av betydande 
intresse för projektets kulturgränsproblematik. 

Enkäten har gett mycket material inom olika områden. I den sammanställning av 
materialet ni möter i den här skriften koncentrerar vi oss på tre av dem: etnologen 
Lars Olov Sjöström har sammanställt några av företeelserna med tonvikt på vilka 
som var innovationsförmedlare, Ulf Lundström från Lokalhistoriskt Institut i Skel
lefteå har studerat de kollektiva öknamnen och vad de säger om grannsämja och 
stereotyper och Kristina Kram har behandlat de tre generationernas uppfattningar 
om det egna dialektområdet. 
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NOTER 

1 Med företeelse menas i denna studie dels saker som kläder, maträtter, fordon, dels 
mer sociala händelser som charterresor och kräftfester (se listan under Enkätens 
innehåll och bearbetning). 
2 Trots att vi ibland skriver mor- och farföräldrar för den äldsta generationen fanns i 
enkäten inget krav på släktskap mellan eleverna och de äldsta enkätsvararna. 
3 Se t.ex. Lisa Erikssons sammanställning av B- och C-uppsatser i Man talar inte 
dialekt med kungen i alla fall i Kulturens frontlinjer 11 (1998). 
4 Svarsfrekvensen från de två äldre generationerna är dock inte mycket bättre, det är 
snarare så att de äldsta svarat på minst antal frågor. Detta k an naturligtvis även bero 
på att eleverna inte alltid hittat någon äldre som kunnat ställa upp. 
5 Jag har tillåtit mig att sätta "verklighet" inom citattecken, eftersom jag inte med 
säkerhet kan säga att det finns en gemensam, objektiv verklighet som vi kan förhålla 
oss till. Jag tror att det människor upplever som sant, alltså vår mentala bild av hur 
världen är befattad, påverkar våra beteenden och attityder mer än en eventuell ob
jektiv, utanför oss liggande verklighet. I denna undersökning är det definitivt hur 
människors föreställningar ser ut som fokuseras, och därför är varje individs svar 
rätt och sant för just den personen. 
6 Däremot har frågorna om ortsboöknamn i vissa fall gett svar även på denna fråga. 
Några sådana namn är nämligen skapade som retsamheter för en viss orts politiska 
eller religiösa läggning, som t.ex. "Moskva" för Östra Storberget i Dorotea, där 
folket allmänt var kända för att vara socialdemokrater. 
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Innovationer och innovationsförmedlare — 
om spridningen av bilen, grammofonen, frysboxen, 
TV:n och jeansen i övre Norrland under 1900-talet 

Av LARS OLOV SJÖSTRÖM 

INLEDNING 

Den enkätundersökning som denna uppsats baseras på ger en översiktlig bild av 
sociala och mentala gränser, identifikationsområden och moderniteter i norra Norr
land under 1900-talet. Den har också fungerat som en värdefull förstudie till de 
fördjupade undersökningar som planeras inom ramen för forskningsprojektet Kul
turgräns norr. 

Jag kommer i den här artikeln att reflektera över spridningen av ett urval inno
vationsföreteelser så som människor minns och återger dem. Då enkäterna utfor
mats främst med kvalitativa syften kommer jag inte att göra en statistisk analys av 
materialet. I stället vill jag fokusera på medverkande människors upplevelse av 
moderniseringen och hur innovationsföreteelserna har påverkat livet och den sociala 
kulturen och skapat nya gränser. 

Anledningen till att jag har valt just dessa företeelser är att de var för sig och 
tillsammans berättar en hel del om kultur och modernitet under 1900-talet. Bilen är 
kärnan i hela det kulturkomplex som bilismen har inneburit. Den symboliserar det 
moderna samhället och den moderna, rörliga människan. Bilens tillkomst har inne
burit stora förändringar av samhällets ekonomi och strukturer och den har bidragit 
till att skapa nya former för socialt liv och kultur. 

Grammofonen hör till fritidssektorn i människors liv och är därför intressant att 
studera. Fritiden har ju fatt en allt större omfattning under 1900-talet och genom att 
studera människors fritidsvanor kan jag som etnolog komma åt viktiga aspekter av 
kulturen och samhällsutvecklingen. Frysboxen skapade nya förutsättningar för kost
håll och matkultur. Äldre konserveringsmetoder försvann eller minskade i betydelse 
när frystekniken kom. Och frysboxen skapade helt nya förutsättningar för livsme
delsindustrin. 

Televisionen innebar stora förändringar för det sociala livet och umgängesva
norna. Med TV:n följde också andra företeelser som "TV-kannan", "TV-soffan" och 
olika sorters "TV-mat". Med televisionen möjliggjordes snabb nyhetsrapportering 
från hela världen och vi kunde på ett helt annat sätt än tidigare följa med i världs

17 



händelserna. Kulturella impulser från olika delar av landet och världen mötte oss i 
vårt eget hem. 

Jeans, till sist, är en viktig symbol för den framväxande internationella ungdoms
kulturen. Från 1950-talet och framåt blev ungdomarna genom välfärdssamhällets 
framväxt en egen, och ofta köpstark, konsumentgrupp och det blev möjligt att tjäna 
pengar på ungdomstrender. En längre utbildningstid och sjunkande pubertetsålder 
innebar att ungdomar mognade tidigare än förr samtidigt som de hölls kvar i bero
ende av vuxenvärlden betydligt längre. I denna "frizon" mellan barn- och vuxen
värld formades en ungdomskultur, eller rättare sagt ett antal subkulturer. Musik och 
kläder är två viktiga områden där ungdomar uttrycker sin personliga eller sociala 
identitet. 

Jag skulle önska att någon företeelse från mera traditionellt kvinnlig sfär kunde 
ha ingått i mitt urval, t.ex. elektrisk symaskin eller nylonstrumpor. Enkätsvaren 
kring dessa företeelser har dock tyvärr varit för fa för att möjliggöra en men ingsfull 
presentation. Vilket kön enkätsvararna haft har som regel inte angivits. Med tanke 
på vilka frågor som fatt högst svarsfrekvens kan vi kanske ändå dra den slutsatsen 
att det varit till övervägande del män som besvarat enkäten. 

Dessutom vill jag ge en bild av innovationsförmedlarna, de personer som intro
ducerade företeelserna i byar, samhällen och städer. Jag försöker förstå dessa perso
ner i sitt sociala och kulturella sammanhang och vilken roll de har haft i modernise
ringsprocesserna. 

Enkätmaterialet är den viktigaste källan för artikeln men jag har också använt 
andra källor för att ge en historisk och etnologisk bakgrund till de olika företeelserna 
och för att ytterligare kunna belysa det som berättas i svaren på enkäterna. 

BILEN 

Bilen i Sverige 
I Göteborg visades 1891 den första bilen i Sverige på en industriutställning. Vid 
sekelskiftet fanns bara 10-15 bilar i landet. En utställning i Stockholm 1903 innebar 
ett genombrott. Ordet bil lanserades förresten 1902 av den danska tidningen Politi
ken.1 

Den första bensinmotorbilen konstruerades 1897-98 av Gustaf Eriksson. 1901 
startade Scania biltillverkning i Sverige.2 1910 fanns drygt tusen bilar i landet. I 
mitten av 20-talet hade bilantalet vuxit till 70 000.3 Därefter ökades bilbeståndet 
årligen fram till 1939 då det fanns över en kvarts miljon bilar i landet. Andra världs
kriget innebar ett svårt avbräck för motortrafiken som den först 1949 hade hämtat 
sig från. Sistnämnda år var bilbeståndet lika stort som tio år tidigare. 4 1927 leverera
des den första serietillverkade Volvon. När PV 444 började tillverkas lagom till 
krigsslutet på 40-talet ökade biltätheten i Sverige markant, inte minst för att denna 
bil var så billig a tt en familj med normallön kunde köpa den. 5 På 30-talet började 
standardbilar storserieproduceras.6 
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Västerbottens första bil kom år 1900.1 Skellefteå socken ansöktes 1901 om att fa 
tillstånd för linjetrafik med bil.7 Registrering av bilar började i Västerbotten 1907. 
Då registrerades AC 1, en Oldsmobile som ägdes av tidningen Västerbottens-Kuri-
rens förste redaktionssekreterare Carl Jacobsson. Den hade då redan rullat ett par år 
på vägarna utan registreringsskylt.8 

I Norrbottens län fanns 1918 80 bilar. Tio år senare fanns 2 000 bilar i länet.9 Ett 
liknande mönster för bilismens utveckling kan ses i Västerbottens län. I Västernorr
lands län fanns 1919 cirka 200 bilar. 1930 hade den siffran stigit till 3 600.10 

BILEN I ENKÄTSTUDIEN 

Tidpunkt 
I många av enkäterna anges slutet av 1920-talet som tidpunkt för när den första 
bilen inköptes i olika byar och samhällen inom undersökningsområdet. Så anges 
t.ex. 1920 i Byske socken, 1923 i Hortlax, Piteå socken, 1925 i Vuollerim, Jokk
mokks socken, 1926 i Munksund, Piteå socken, 1927 i Stennäs, Bjurholms socken, 
1928 i Aspsele, Björna socken och i Långnäs, Piteå socken. Spridningen förefaller 
av enkätsvaren att döma ha varit relativt samtidig över hela undersökningsområdet. 

En faktor som naturligtvis har påverkat bilismens utveckling i övre Norrland ä r 
vägnätets utbyggnad. Ännu vid början av 1930-talet bodde många i väglöst land i 
inlandssocknarna. Och även där vägar fanns kunde dessa vara mycket svårfram
komliga under stora delar av året. Vid mitten av 1930-talet fanns det 282 väglösa 
byar och 707 väglösa, enstaka gårdar i Västerbotten.11 

Under perioden 1932-1942 tillkom i Västerbottens län de s.k. "enkronasvägarna" 
på initiativ av landshövdingen Gustav Rosén. Med ett bidrag på en krona per väg-
meter sattes omfattande vägbyggnadsprojekt igång i länet. Detta bidrog till att lindra 
arbetslösheten under 1930-talets depression.12 

I en enkät från Kiruna anges "förbättrade landsvägar" som en bidragande orsak 
till de första bilarnas ankomst till Lautakoski-Saittarova på 1930-talet. 

Bensinpriset fluktuerade kraftigt under 1920-talet. I ett enkätsvar från Bjurholm 
berättas att bensinen kostade 1 krona per liter 1924 för att sedan sjunka till 27 öre 
per liter 1927. I Mångbyn, Lövångers socken var bensinpriset 22 öre per liter 1922 
hos handlare Sjöstedt enligt ett annat enkätsvar. 

Mottagande 
Bilen har enligt enkätsvaren över lag tagits emot som något positivt. Ingen tveksam
het inför nymodigheten framskymtar i enkätmaterialet. Bilen innebar nya möjlighe
ter, för den som hade råd, att bryta isoleringen och ta del av den nya tidens välsig
nelser. En gång fick landshövding Rosén i Umeå ett brev av en man som för första 
gången hade fatt se en bil rulla in i sin hemby. Kanske uttrycker brevet det som 
många kände: "Ingen annan än den, som varit utan väg i hela sin tid kan göra sig en 
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föreställning om den tacksamhetskänsla man erfar, då man blir hjälpt på detta 
sätt."13 

Källa: Första bilen i Skellefteå framfor stadshotellet. Mr Glidden från Boston på sin 
färd 1903 till Tornedalen. Skellefteå museum. 

Användning 
En stor del av den första generationen bilar användes i yrkestrafik, främst taxiverk
samhet (eller droskskjutsar som det i regel kallades). Detta återspeglas också tydligt 
i enkätsvarens beskrivningar av de första bilägarna: "Han hade trafikkortet. Han 
skaffade bilen för att han var chaufför" (Bredbyn, Anundsjö socken), "För taxins 
skull" (Skalmsjö, Bjästa), "För att bedriva taxirörelse" (Byske), "Inköp av min mor
bror, vilken bedrev taxirörelse" (Hortlax, Piteå socken), "Taxirörelse" (Vittangi, 
Kiruna), "Försörjde sig med taxin" (Dorotea). En del andra yrkesutövare med bilbe
hov nämns också. Så t.ex. en inspektor med långa resor (Aspsele, Björna socken), 
handlare (Vännäs och Kiruna), en riksdagsman som "åkte runt och informerade i 
byarna" (Sjulnäs, Piteå socken), en skomakare (Norsjö) o.s.v. 

Det var alltså främst människor med direkt yrkesanvändning av bilen som blev 
bilägare under 20- och 3 O-talen. Sedan kom krigsåren då bilanvändandet gick ner 
kraftigt i hela landet, beroende på en nära nog total avspärrning av importen på olja 
och bensin. All privattrafik med bilar var förbjuden från första veckan av kriget. När 
privatbilismen kom igång igen vid krigsslutet var Volvos nya bilmodell, den tidigare 
nämnda PV 444 klar. Den blev något av "Sveriges T-ford", d.v.s. en riktig folkbil 
som stora grupper i samhället kunde köpa till ett överkomligt pris. I takt med den 
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snabba välståndsökningen i Sverige efter kriget köpte många bil och under p erioden 
1945-1965 36-dubblades det svenska bilinnehavet.14 Fritidsanvändandet av bilen 
ökade nu och 1987 var 38% av bilresorna arbets- och tjänsteresor medan 62% var 
service- och fritidsresor.15 

Innovationsförmedlarna 
"En son till en predikant hade en bil, första bilen i Hortlax. Sonen brukade köra runt 
ungdomarna i byn mot betalning. Sonen kunde mycket nymodigheter." Så skildras i 
ett enkätsvar en av dem som introducerade bilen på den norrländska landsbygden. 

Den som ägde eller körde en bil kunde räkna med uppmärksamhet. E n bilchauf-
för blev snabbt en central person i olika sammanhang. Det var också många som var 
beredda att betala för en åktur i nymodigheten eller för ett transportärende. Grän sen 
mellan organiserad taxirörelse och privatkörning med transportinkomster var nog 
svår att dra. 

För många unga män blev det en dröm att få äga en bil eller lastbil och kanske 
kunna försörja sig som chaufför. Bilen blev en symbol för det moderna samhället 
och dess möjligheter. Många taxi- och åkerirörelser startades från 20-talet och 
framåt, något som också framgår av enkätmaterialet. 

Handlare skaffade sig ofta bil för varutransporter. Ett exempel från en Kirunaen
kät: "T-Ford. Pakethållare bak som vi satt på. Kalle Vennberg ägde bilen. Han an
vände den som varubil." 

BILEN OCH DEN SOCIALA KULTUREN 

Med bilen kom en ny livsstil till bygden. I en byhistorik från Flarken skildrar Sigrid 
Jonsson hur den första bilen kom till byn: 

Den fö rsta bilen i byn inköptes av handelsmannen C.J. Tjernström år 1919. Märket 
var Brisko och en av de 500 bilar som tillverkades av det märket. Bilen hos handlarns 
blev en sevärdhet för byborna och den nyttjades flitigt. Drängen Janne Bäckström 
fick förtroendet att köra bilen. Han var den ende körkortsinnehavaren i byn. Bilen 
köptes i stan och d e nya ägarna fick en snabblektion i bilkörning på direkten. Sedan 
var det bara att bege sig hem med underverket. Vägarna var inte de bästa, så bilen 
blev bara ett sommarfordon till att börja med. Men så fort det var möjligt fick Janne 
köra bilen; minst en gång i veckan till Umeå. 

Snart hade även sonen Yngve åldern inne för körkortsprov. Det var 1923. En ny bil 
inköptes av märket Reo. Den bilen var den första jag fick nöjet att åka i. Minns så väl 
de mjuka, sköna, skinnklädda sätena. Ett under av lyx. Och den lyckliga bilföraren -
övermänsklig i sitt kunnande. Han talade ett språk som en annan inte begrep, men det 
lät mycket imponerande. I Reo-bilen fan ns till och med självstart. Den behövde alltså 
inte startas med vev. En alldeles färsk uppfinning. Men veven fanns med om tekniken 
skulle krångla. 

Signalhornet hade en viktig funktion. Det användes flitigt, mest för att skrämma 
bort korna som betade vid vägarna på den tiden. Hästskjutsarna däremot fick man 
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vara försiktig med. I regel tvingades hästkarlen hålla fast hästen i betslet medan bilen 
körde förbi. En del körkarlar var till och med räddare och argare än hästarna. De hötte 
med sina nävar när fartvidundren dundrade förbi. Men detta fick bilisten ta med en 
nypa salt. 

Tjernströmsbilen blev snart byns taxibil. Allt fler behövde göra en stadsresa då och 
då. Det kostade ju b ara några kronor. Grindarna efter byavägarna var b esvärliga för 
en bilägare. Åtminstone efter de stora vägarna.16 

Chauffören åtnjöt en särskild aktning från omgivningen och uppfattades som 
"övermänsklig i sitt kunnande" och kunde röra sig med tekniska ord och formule
ringar som andra inte begrep. Därmed skapades ett slags social och språklig gräns 
mellan den moderne och tekniskt införstådde bilföraren och övriga som fortfarande 
var okunniga om bilens funktion och teknik. 

För ungdomarna blev bilen också ett medel med vilket man kunde provocera och 
utmana den äldre generationen. Ett nytt samhälle höll på att växa fram och "det 
moderna samhället präglades av en upplösning av traditionella auktoritetsformer, 
det utlovade äventyr, makt, glädje, tillväxt och förvandling" som Vendela Heurgren 
uttrycker det i boken Drömmen om bilen.11 

GRAMMOFONEN 

Grammofonen i Sverige 
Grammofonen patenterades 1887 av tysken Emile Berliner. Dess kommersiella 
genombrott kom i 1800-talets slut då 25 cm och 30 cm skivor för 78 varv/ minut 
gavs ut. 1925 kom elektrogravyren, 1948 17 cm EP-skivor samt 25 cm och 30 cm 
LP-skivor med microspår och varvtalen 33,5 resp. 45 varv/ minut i närmast okross-
bar vinylplast. Under 1980-talet började den trängas tillbaka av CD:n.18 

I Sverige började grammofonen spridas i början av 1900-talet. I Nordisk Familje
bok från 1909 uttrycks samtidens förväntningar på den nya uppfinningen av E. 
Fahlstedt: 

Grammofonen kan fa konst- och personhistorisk betydelse genom att till sena åldrar 
bevara en musikalisk artists, en talares prestationer, med min sta skiftning i föredraget 
återgifven och rätt mycket af klangfärgen träffadt. Å andra sidan är det fara värdt, att 
det kring sig gripande grammofonmodet förflackar allmänhetens smak genom att det 
ur ljudtratten framhasplade ändock saknar åtskilligt af lifvets rätta färg, hvartill kom
mer, att repertoaren visat sig till öfvervägande del bli anlagd på hvardaglig muntra
tion.19 

Till övre Norrland kom grammofonen tidigt. I en av bandupptagningarna på DAUM 
(Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå) berättar Carl Bergkvist från 
Överklinten att första gången han hörde en grammofon var på marknaden i Burträsk 
1902. Då kostade det 25 öre att lyssna på nymodigheten i ett tält och Bergkvist på
står att det var en italienare som skötte förevisningen.20 Den 29 januari 1904 var en 
annons införd i Umebladet under rubriken "Alla måste höra Grammaphonen". All
mänheten inbjöds till Vännäs ordenshus där man mot entréavgift kunde fa se och 
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lyssna till den apparat som i november 1903 hade förevisats för Hans majestät ko
nungen.21 

GRAMMOFONEN I ENKÄTSTUDIEN 

Tidpunkt 
Några exempel ur enkätmaterialet visar följande när det gäller tidpunkt för grammo
fonens intåg i Nordsverige: "Före 1900-talet" i Åsele socken, 1906 i Lahdenpää, 
Pajala socken, 1924 i Holmträsk, Norsjö socken, 1934 i Hortlax, Piteå socken, 1935 
i Österjörn, Jörns socken och i Kiruna, 1936 i Volmvattnet, Dorotea socken, 193 9 i 
Norrlångträsk, Byske socken, 1942 i Kasamark, Umeå socken, 1943 i Abborrträsk, 
Piteå socken, "slutet av 1940-talet" i Övertorneå och 1953 i Muodoslompolo, Pajala 
socken . Även om tidsangivelserna inte kan betraktas som exakta i alla angivelser 
indikerar de dock att man på en del håll har varit tidiga med att skaffa grammofon 
medan det på andra orter har dröjt till 40- eller 50-talet. 

I enkätsvaren visar sig alltså vissa skillnader beträffande tidpunkten. Däremot ges 
inga förklaringar till varför grammofonen kom just då till respektive ort. Det är dock 
möjligt att fördjupade studier kommer a tt kunna visa tydligare skillnad mellan om
råden med en stark religiös verksamhet och andra områden beträffande hur snabbt 
grammofonen och annat kom i bruk. 

Källa: Flicka med en trattgrammofon. Foto: Maja Åström, Bureå 1916. Skellefteå 
museum. 
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Mottagande 
Grammofonen drog till sig intresse när den ko m ut i bygderna. Att kunna lyssna till 
musik när man själv ville var något nytt och spännande. Den kom ofta att stå i cent
rum, inte minst när ungdomarna samlades. Mängder av foto n från 20- och 30-talet i 
arkiv och i privat ägo visar ungdomar samlade kring en grammofon. Redan tidigt 
blev den också en ett hjälpmedel för att dra gäster till kaféerna och enkätmaterialet 
visar att det var så långt innan jukeboxens tid. 

Men grammofonen kunde också betraktas med viss misstänksamhet eller rent av 
med motvilja. Den hörde fritiden till, en fritid som man inte minst i de religiösa 
kretsarna tyckte skulle användas till något mera uppbyggligt. Och den kunde locka 
till dans. Därför har grammofonen mött motstånd från vissa religiösa grupper. 

Användning 
I ett enkätsvar från Byskeområdet berättas om den första grammofonen i Norrlång
träsk: 

En bror till Anna Lundqvist, son till Bernhard Lindgren i Byske, placerade en tratt-
grammofon på kaféet - På kaféet i Norrlångträsk som ägdes av Anna Lundqvist. Den 
användes som underhållning, men gav också en viss förtjänst. Man stoppade in en 5 -
öring i ett myntinkast på grammofonen för att t.ex. f å spela Harry Brandeliu s eller 
Yngve Stoor. 

Det finns fler exempel på att den som skaffade sig en grammofon kunde tjäna en 
slant på nymodigheten. I Lahdenpää, Paj ala socken fanns en grammofon hos Axel 
Niva, berättar en enkätbesvarare och tillägger: "Vi fick betala en slant för att 
lyssna". 

En användning för grammofonen som man kanske har glömt bort i dag är som 
förmedlare av filmmusik. När biografen i Robertsfors övertogs av Nils Westin 1930 
fick grammofonen börja ersätta det självspelande pianot som beledsagare av de 
rörliga bilderna.22 

Men det var främst för det egna nöjet som grammofonerna köptes. Erik Englund i 
Gigsele, Åsele socken köpte sin grammofon "för att lyssna på skivor". Om Valde
mar Brännström och Edde Buhr i Holmträsk, Norsjö socken sägs det att "de skaf
fade grammofonerna för nöjes skull". I andra källor berättas ofta om grammofonens 
användning som dansmusik. Även våra enkätsvar tar upp detta. I Rantajärvi, Över-
torneå socken fick man sin första kontakt med grammofonen i slutet av 1940-talet 
då den användes "på danstillställningar utanför byarna". 

Innovationsförmedlarna 
Vilka var det då som köpte sig en grammofon? Enkätsvaren uppvisar ett brett spekt
rum av yrken och social bakgrund för de som tidigt skaffade sig grammofon. Här 
nämns bönder, torpare, skogsarbetare, rallare, skomakare, handlare, kaféägare, lä
rare och tjänstemän. Framförallt verkar det som om skogsarbetarna har varit 
"moderna" och tidiga med att skaffa sig grammofon. 
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Ett liknande mönster visar sig för övrigt när det gäller radions spridning inom 
undersökningsområdet. En förklaring kan vara att skogsarbetaren, i skillnad till 
många andra på landsbygden, var en lönearbetare. Medan bönderna och deras 
tjänstefolk fortfarande till stor del fick ut sin lön in natura fick skogsarbetarna sin 
lön i kontanter. En och annan av dem kunde därför, även om de ekonomiska margi
nalerna kunde vara knappa, unna sig inköpet av en modern apparat som radio eller 
grammofon. 

Källa: Samling vid Gotthard Marklunds trattgrammofon i Gärdsmark 1918. Skel
lefteå museum. 

GRAMMOFONEN OCH DEN SOCIALA KULTUREN 

Som tidigare nämnts är grammofonen ett återkommande motiv på foton, inte minst 
från 30-talet. Den kunde stå på ett bord hemma i bostaden omgiven av intresserade 
lyssnare men följde också med på utflykten i det det gröna tillsammans med kaffe
korg på lediga stunder. Och den blev framförallt ett attribut för ungdomar. 

Att samlas kring grammofonen, på kaféet som i ovan nämnda exempel från Norr
långträsk, eller hemma hos någon blev ett omtyckt nöje. Nu kunde man lyssna på 
både svenska och utländska sångare och musiker. Sångtexterna skildrade miljöer 
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och händelser långt bortom den egna horisonten, kanske i Stockholm eller Paris. 
Och med Yngve Stoors sånger kunde man drömma sig bort från den lilla norrlands
byn till söderhavets värld för en stund. 

FRYSBOXEN 

Frysboxen i Sverige 
Den kommersiella frystekniken böljade utvecklas i USA i mitten av 1800-talet. År 
1882 är en viktig milstolpe. Då seglade ett fartyg med fryst kött från Nya Zeeland 
till England. I början av 1900-talet kunde man frysa in frukt och bär med en lång
sam metod. På 1910-talet uppfanns en metod för snabbfrysning av fisk och 1930 
började plattfrysen användas, en anordning där livsmedel pressas ihop mellan me
tallplattor som genomströmmas av ett köldmedium.23 

Från 1950 började frysboxarna slå igenom i Sverige. 1960 fanns det frys i unge
fär 10% av de svenska hemmen.24 En marknad för frysboxar och tvättmaskiner upp
stod främst i de radhusområden som växte upp i närheten av storstäderna i slutet på 
1960-talet.25 

FRYSBOXEN I ENKÄTSTUDIEN 

Tidpunkt 
De flesta enkätbesvararna anger olika årtal under 50-talet som tidpunkt för när frys
boxen har kommit till deras hemort. Några exempel: 1953 i Lillpite, Piteå socken, 
1954 i Björkland, Malå socken, 1955 i Drömme, Sidensjö socken och i Sjulnäs, 
Piteå socken, 1956 i Bjurholm och i Vänjaurträsk, Lycksele socken, 1957 i Lajksjö, 
Dorotea socken, 1958 i Lovikka, Kiruna socken och Teg, Umeå socken, 1960 i 
Provåker, Bjurholms socken, 1961 i Pajala och 1963 i Fjälbyn, Lövångers socken. 

Enkätmaterialet indikerar att frysboxens spridning har skett lika tidigt, ja kanske 
t.o.m. tidigare i övre Norrland än i övriga landet. Tänkbara orsaker framgår av det 
följande men bör också kunna klarläggas tydligare genom mina kommande under
sökningar i projektet Kulturgräns norr. 

Mottagande 
I det nordsvenska kosthållet har förrådshushållningen alltid varit mycket betydelse
full. Det gällde att under den korta subarktiska norrlandssommaren samla förråd för 
den långa vintern. Äldre konserveringsmetoder som torkning, självsyrning, rökning 
och saltning har efterhand kompletterats eller ersatts av nyare metoder. 

När det gäller kunskaperna om de nya konserveringsmetoderna under 1900-talet 
bör Hushållningssällskapens ambulerande hemkonsulentverksamhet nämnas. Så 
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anordnades konserverings- och matlagningskurser på många håll. I Norrbottens län 
pågick dessa i 3-5 dagar och var inriktade på tillagning och konservering av hem
mets egna trädgårdsprodukter och av kött från det egna hushållet,26 Och intresset 
uppges ha varit stort för kursverksamheten. "Efter det första kontaktandet var det 
inte svårt för hemkonsulenten att intressera några husmödrar för någon av Hushåll
ningssällskapets kurser", skriver en av hemkonsulenterna.27 På samma sätt har man 
arbetat i Västerbottens län. 

Befolkningen förefaller ha varit positiv och öppna för de nya konserveringsmeto
derna. När sedan djupfrysningen lanserades som konserveringsmetod fick den 
snabbt spridning ute i bygderna. Säsongsmässig infrysning, t.ex. av kött var ju för 
övrigt något som förekom också i den äldre kosthållstraditionen. Nu hade också 
elektrifieringen nått ut till de allra flesta och därmed var förutsättningarna goda för 
den nya djupfrysningstekniken från slutet av 50-talet. 

Användning 
"Torsten Lindsköld köpte en till hemmet i Björkland. För att det var bra för att be
hålla maten." Så träffsäkert beskriver en enkät från Malå frysboxens ankomst till en 
Västerbottensby. Och vem ville inte behålla maten? Nu öppnades möjligheten att på 
ett mycket enklare sätt än tidigare långtidsförvara livsmedel utan kvalitetsförsäm
ring. Kött och grönsaker från den egna gården, bröd, bär och färdiglagade maträtter 
kunde nu stoppas i frysen. För jakten, främst på älg, var det också betydelsefullt att 
snabbt kunna ta hand om och bevara köttet. Även inom samekulturen och rensköt
seln fick frysboxen stor betydelse. Samen Per Idivmoma berättar i en av DAUM:s 
bandupptagningar hur självslakten förändrades när frysboxen kom. Nu kunde man 
slakta tidigare på hösten om man behövde mat och behövde inte vänta på kylan. Det 
fordrades alltså inte samma framförhållning och planering som tidigare.28 

Innovationsförmedlarna 
I Norsjö var det Lantmanna som propagerade för och sålde frysboxar, berättar en av 
enkätbesvararna. Livsmedelsaffärerna skaffade sig tidigt frysbox. I Roknäs, Piteå 
socken var t.ex. Sigvards livs först med att köpa frys och i Lovikka, Kiruna socken 
var det handelsmannen som ägde den första frysen. Likadant var det i Vettasjärvi, 
Gällivare socken. 

I ett enkätsvar från Sidensjö (Drömme) berättas att man hade ett gemensamt frys
hus i byn. En jordbruksfamilj köpte en kompressor och byggde fryshus. Sedan 
kunde byns olika hushåll hyra frysfack. På samma sätt ordnades ett fryshus i Siden
sjö men där var det Kooperativa föreningen som var initiativtagare och skötte verk
samheten vid ortens konsumbutik. 

I Fjälbyn, Lövångers socken var de t en inflyttad dalkarl, Sven Andersson, som 
lanserade frysboxen. Han blev återförsäljare av Philco frysboxar. I Blåsmark, Piteå 
socken nämns "försäljare Holmqvist" som den som kom med nymodigheten. I 

27 



Lillpite, Piteå socken hittade kaféägaren Axel Lundberg en ny nisch för sin verk
samhet genom att börja sälja glass som förvarades i den nyinköpta frysen. Såg
verksägaren Gunnar Andersson uppges ha varit först i Byske med att skaffa sig frys. 
Frystekniken innebar också nya möjligheter för företagandet. 1964 bildades t.ex. 
Norrbottens frys AB i Haparanda på initiativ av "Mabo" Erik Innala och Karl-Erik 
"Lelle" Olsson. Övriga delägare var Hushållningssällskapet och BD Fisk. År 1971 
försattes företaget i konkurs. Det rekonstruerades under ledning av Allan Lehto från 
Pello i Övertorneå. Han byggde upp ett nätverk med över 500 bärleverantörer från 
Hagfors i söder till Jukkasjärvi i norr samt från Finland. Inom några år var han störst 
inom bärbranschen i Norrland. 1974 kom köttet in i bilden och en internationalise
ring av affärerna började nu ske. Av den lilla butiken i Pello hade i början av 1990-
talet blivit ett multinationellt frysföretag med en årsomsättning på 400 miljoner 
kronor och med 400 anställda från Sibirien i öster till San Francisco i väst, varav ett 
100-tal i Haparanda.29 

FRYSBOXEN OCH DEN SOCIALA KULTUREN 

När frysboxen kom presenterades den som ett arbetsbesparande hjälpmedel för 
husmödrarna. Elektro-Helios tryckte i början av 1960-talet ett litet häfte med titeln 
Lättare att leva - att hushålla - att trivas - med egen frys hemma. "Djupfrysningen 
innebär helt enkelt ett nytt sätt att leva", menar författaren och förklarar hur varda
gens matsedel kommer att bli näringsrik och omväxlande, hur färdiga måltider och 
färska råvaror alltid kommer att finnas till hands och hur husmödrarna slipper tids
ödande köpande i butikerna. 

Under djupfrysningsteknikens första period bildades som jag tidigare har nämnt 
många frysfacksföreningar runt om i landet. Men försäljarna av frysskåp och frys
boxar ville sälja sin a produkter till alla hem. Nu poängterades värdet av "egen frys 
hemma". 

Medan de äldre konserveringsmetoderna fortfarande dominerade utfördes mycket 
av arbetet kollektivt. Kvinnorna samlades till särskilda sylt- och konserveringsdagar 
och hjälptes å t med arbetet.. En del konserveringsutrustning kunde då samnyttjas. 
När frysboxarna gjorde sitt inträde innebar det att arbetet med matvarorna blev mera 
individualiserat och privat än tidigare. 
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TELEVISIONEN 

Televisionen i Sverige 
De första reguljära TV-sändningarna ägde rum i Frankrike och England före andra 
världskriget. Tekniken byggde på en idé sedan 1884, utvecklad av Zworykin 1924. 
TV-sändningar i stor skala kom 1945 till USA. I Sverige började de reguljära sänd
ningarna 1956 enligt STH med sändningar från Tekniska Högskolan i Stockholm 
och från Chalmers i Goteborg. "Det stora genombrottet för TV i Sverige kom med 
världsmästerskapet i fotboll 1958", berättar boken Svensk teknikhistoria, som av
slutar med att förtälja att satellitsändningar började komma under 1960-talet och 
gjorde TV till "ett globalt täckande nyhetsmedium med oerhörd slagkraft".30 Regul
jär farg-TV infördes i Sverige 1970 efter flera års provsändningar.31 

Den 4 augusti 1960 kom den "första riktiga testbilden från TV-sändaren i Vän
näs" och den 22 samma månad var det TV-premiär i Skellefteå, skriver årsboken 
Västerbotten 1961.32 (Samma år fick Storumanbygden tillgång till PI & P2, a.a.) 
Permanenta FM- stationer och TV-sändarstationer med full räckvidd skall uppföras i 
Skellefteå och Storuman under nästa budgetår (=1962), skriver samma tidskrift.33 

Detta sker också, den 23 juni 1961 börjar provsändningar av "TV-programmet" 
(obs! bestämd form!) med räckvidd av ca 30 km, från Storumans TV-station, med
delar årsboken 1962.34 Samma källa kan två år senare konstatera att Skellefteås 
definitiva TV-station officiellt startar sina sändningar 2/5 1963, samt att Lyckseles 
permanenta sändare öppnas 27/11.35 Tärnabygden får Ty den 13/12 1962.36 Einar 
Agerhäll, Överklinten, köpte TV från Rune Johansson AB (troligtvis) 1960 för att 
se olympiaden i Rom, berättar Carin Agerhäll37, hans dotter. Hon tror inte Einar var 
först med TV i Överklinten, men i alla fall var han en av de första. Sändaren var den 
i Vännäs. 

Radioutredningen föreslår att Umeå skall bli huvudort för norrländsk TV och 
som enda distriktskontor i landet fa en filmstudio med "fullständig belysning och 
tyngre inomhuskamera" främst för att producera skol- och utbildnings-TV, skriver 
Västerbotten 1966.38 

Umeå universitet far i april 1967 Sveriges största TV-system för undervisning.39 

TV 2 Västerbotten startar med 1 Vi-timmes sändningar från Vännässändaren den 
17/10 1969.40 TV-sändaren i Älvsbyn startade den 23 november 1961. Inte långt 
därefter, den 14 december samma år började sändningarna från Arvidsjaur. Sän
darna i Kiruna och i Pajala kom också igång under december 1961. Kalixsändaren 
tillkom 1962 och från Överkalix gick de första TV-sändningarna ut 1965.41 

Decentraliseringstankar började slå igenom på medieområdet från slutet av 1960-
talet. En följd av detta blev skapandet av regionala nyhetsmagasin i TV. Både Nord-
nytt, inriktat på Norr- och Västerbotten och Mittnytt började sända 1972.42 

29 



TELEVISIONEN I ENKÄTSTUDIEN 

Tidpunkt 
I många av enkäterna skrivs årtal omkring 1960 som tidpunkt för de första TV-ap-
paraterna i bygden. Så anges t.ex. "Cirka 1955" i Norsjö socken, 1957 i Sjulnäs, 
Piteå socken, 1958 i Byske, 1959 i Kiruna, 1960 i Bjästa, Nyliden, Björna socken, 
inom Tegsområdet, Umeå socken, Bergsviken, Piteå socken, Dorotea, Uttersjön, 
Lövångers socken och i Moskosel, Arvidsjaurs socken, 1962 i Hortlax, Piteå socken 
samt i Vännäs och i Bjurholm. 

Den första spridningsvågen av TV har skett i stort sett samtidigt över hela under
sökningsområdet. De stora genombrottsåren är enligt enkätmaterialet 1960-62 och 
detta överensstämmer väl med när sändarverksamheten startade i de nordligaste 
länen. Det kan nämnas att den här ovan angivna första TV-apparaten i Norsjö var en 
lotterivinst som tillföll Erik Hällsten. 

Mottagande 
I ett enkätsvar från Hortlaxområdet läser vi följande om TV-apparatens ankomst: 
"Gösta Berggren köpte den 1962. Han var diamantborrare och hemmansägare. Den 
kom som en gemensam julklapp i familjen. Han ville följa med tiden." 

En TV var verkligen en drömjulklapp för hela familjen. Och det var med stor 
spänning och förväntan som man följde de första sändningarna. 

Men televisionen kunde också möta motstånd på en del håll. I boken Minnen från 
tid som varit skriver Birger Sjöström om sina minnen från en by inom Bygdeå 
socken: "Nu var det inte alla som tyckte att det var så bra det här med TV. Många 
religiösa familjer tog direkt avstånd från det här. Det var syndens redskap här i värl
den och något sådant skulle aldrig få komma in i deras hem."43 

I en del områden i övre Norrland har den religiösa traditionén varit särskilt kon
servativ. I sådana områden var många avvisande till radion när den kom och på 
motsvarande sätt betraktades sedan TV:n. Nya röster och nya bilder invaderade, 
hemmet med sådant som kanske hotade den gamla tron och den religiösa moralen. 
Det betydde att även om tillgången till TV-apparater och sändningar startade unge
fär samtidigt i hela Norrland förhöll man sig på vissa håll avvaktande till det nya 
mediet under ett antal år. Det är dock inte möjligt att enbart utifrån enkätundersök
ningen göra en kartläggning av detta fenomen. De fortsatta undersökningarna kan 
förhoppningsvis visa tydligare mönster beträffande mottagligheten. 

Användning 
I Dorota var sportaffären först på orten med nymodigheten och det sägs att affärsin
nehavaren "ville visa OS i Rom 1960". Romolympiadens betydelse för de första 
TV-inköpen i de nordsvenska bygderna bekräftas av andra källor. Om fotbolls-VM 
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1958 kan sägas innebära genombrottet för TV i Sverige så kan med fog också påstås 
att Romolympiaden 1960 var genombrottet för TV i övre Norrland. 

De första åren var programutbudet och sändningarna begränsade. I Kiruna togs 
de första sändningarna in från Älvsbysändaren och det var "bara på lördagar" enligt 
en av informanterna. 

Innovationsförmedlarna 
I Sjulnäs utanför Piteå var David Hällgren tidigt ägare av en TV. Han hade elfirma. 
En i Bergsviken (Piteå) bosatt gårdfarihandlare nämns i ett enkätsvar som en pionjär 
för TV-innehavet i bygden. I Kiruna var radiohandlaren Åke Lanttö en av de tidiga 
TV-ägarna. Småskollärarinnan Gunni Samuelsson uppges ha varit den första som 
skaffade sig TV i Uttersjön, norr om Lövånger. Den som har besvarat enkäten me
nar att hon var "intresserad av det nya mediet". 

I Moskosel, Arvidsjaurs socken var det sågverksägaren Bengt Lidström som 
sålde TV-apparater. Familjen Ljungqvist i Öjebyn som hade ett kafé och bageri 
skaffade sig tidigt TV. I ett enkätsvar från Norsjö nämns "radiotidningar" som en 
betydelsefull informations- och PR-kanal för televisionen. 

TELEVISIONEN OCH DEN SOCIALA KULTUREN 

Televisionen innebar stora förändringar för det sociala och kulturella livet när den 
kom. I en uppteckning på Nordiska museet jämför en man som växte upp i Umeå 
på 50-talet livet före och efter TV:s genombrott. Han målar upp en bild av den tidi
gare stadskulturen med ett livligt socialt liv på kvällarna - so m i den kultur han som 
sjöman mött kring medelhavet. "Ungefär så var det i Umeå på 50-talet", skriver han. 
"Man umgicks. Men så kom TV:n. Och som i ett slag förvandlades tillvaron till ett 
isande tomt hål. Gatorna tömdes på folk. Allt blev tyst och tomt."44 

Också på landsbygden förändrades de sociala vanorna. 
Detta med TV:ns intrång i byn kom n og att för ändra byb ornas sätt att leva ga nska 
betänkligt. Det blev som i en ny dimension. Tidigare hade livet varit sig likt i al la år 
men nu kom en vis s oro in i bil den. Tänk om m an m issade något bra TV -program. 
Sådana tankar hade inte funnits förut. Tidigare var kvällarna lugna och gick i s amma 
gamla lugn a stil. Pap pa läs te tidn ingen, m amma py sslade i köket ell er hade nå gon 
stickning på gå ng. Vi bar n lekt e eller spelade spel alltm edan vi lyss nade på rad ion. 
Husfriden var total. [...] När alla i by n hade skaffat sig n ymodigheten så bl ev famil
jerna allt mer isolerade från varandra och slutade nästan umgås. Nog gjorde man sina 
tappra försök men det blev aldrig som det varit förut.45 

TV:n förändrade även matvanorna. En informant från Bureå berättar t.ex. att kvälls
gröten försvann till förmån för kvällsmacka (muntlig uppgift 1998-06-05). 
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JEANS 

Jeans i Sverige 
Jeans har sitt ursprung från San Fransico där Jacob Davis startade tillverkning 1873, 
från 1930-talet började de användas som fritidsplagg av olika samhällsgrupper. 
Importen normaliserades I960.46 När Jacob Davis startade sin tillverkning av jeans 
skedde det i samarbete med Levi Strauss som tidigare levererat tyg till hans skräd
deri. De äldsta jeans som finns bevarade är tillverkade någon gång före 1893.47 I 
Sverige började byxor av jeanstyp tillverkas omkring 1930 av företaget Fristads 
Overalls. De kallades dock inte jeans men ibland användes benämningen "Cowboy
byxor".48 

Den första jeansannonsen i svensk press var införd den 18 juli 1947 i de större 
Stockholmstidningarna. Annonsens rubrik var "Lita på cowboys - de använder De
nim Jeans".49 1947 infördes ett importstopp på alla införsel av konfektion från Ame
rika som gav möjlighet till en svensk satsning på jeanstillverkning. Det var främst 
Algots som tog vara på denna möjlighet.50 Under större delen av 50-talet var jeans 
främst de yngre pojkarnas favoritplagg. Den första april 1960 var det åter fritt fram 
för import av amerikanska jeans. Nu ökade försäljningen och urvalet och jeans blev 
en alltmer integrerad del av ungdomskulturen och bars nu av båda könen.51 

Jeansförsäljningen i Sverige kulminerade 1979 då 15 miljoner par såldes i Sve
rige och det fanns cirka 200 olika märken på marknaden. 

JEANS I ENKÄTSTUDIEN 

Frågan om jeans är av någon anledning den minst besvarade i hela enkätstudien. Det 
är därför inte möjligt att ur materialet dra några säkra slutsatser o m jeansanvänd
ningen i övre Norrland. I ett enkätsvar från Bjästa berättas i alla fall att de första 
jeansen i trakten kom på 50-talet. Det var Lennart Svensson som fick ett par av sina 
föräldrar. 

När jag själv började skolan i början av 1960-talet använde jag och mina jämn
åriga jeans men de var inte så vanliga bland ungdomarna. Och jag kan inte minnas 
att någon vuxen bar jeans. 

Under 60-talet blev jeans en symbol för den internationella ungdomskulturen. 
Det skulle därför vara intressant att fa en bättre bild av hur jeansen spreds och togs 
emot i norra Sverige från 1950-talet och framåt. 
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SAMMANFATTNING 

Enkätmaterialet 
Enkätundersökningen är det första steget i min forskning kring modernitet och kul
turgränser i norra Norrland. De indikationer som denna förstudie ger kommer att 
vara vägledande och hypotesgenererande inför de fördjupade undersökningar som 
planeras. 

Fördelen med enkätstudien är att den har kunnat genomföras över ett så stort 
geografiskt område i Nordsverige. Enkätsvaren har givit mig en bild av hur moder
niseringen, främst beträffande den materiella kulturen, har uppfattats. Jag har också 
fatt en hel del impulser och idéer från enkäterna för de fortsatta och fördjupade 
undersökningarna. 

En svaghet har visat sig i undersökningen, nämligen att många av svaren är så 
fåordiga. Jag hade önskat att fa fler berättande avsnitt i enkätsvaren. Svarsfrekven
sen varierar också mycket mellan olika innovationsföreteelser. Enkäten har, som 
tidigare nämnts, uppfattats som svår av många elever och lärare. Men både en
kätsvaren och telefonkontakter från olika håll visar att det finns ett intresse hos såväl 
yngre och äldre människor för det som vi tar upp i enkäten. 

Av enkätsvaren far jag helhetsintrycket att spridningen av vissa innovationsföre
teelser har haft ett förvånansvärt snabbt förlopp även längre bakåt i tiden då kom
munikationerna fortfarande var ganska begränsade i övre Norrland. Det har också 
varit intressant att sammanställa enkätsvaren beträffande innovationsförmedlarna. 
De äldre innovationsföreteelserna anges ha introducerats av vissa personer och man 
kommer än i dag ihåg vem som förde in den första bilen eller grammofonen i byn 
eller samhället. Nya innovationsföreteelser har däremot ofta lanserats via TV, radio 
eller tidningar. 

Motstånd mot nymodigheter har funnits, både av religiösa och politiska skäl. 
Men hur detta har motiverats och i vilka områden det har varit särskilt tydligt kan 
inga säkra slutsatser dras utifrån enkätstudien. 

Fortsatta undersökningar 
Undersökningarna fortsätter under hösten 1998. Ett samarbete har inletts med studi
eförbundet Vuxenskolan som kommer att starta studiecirklar på många håll. Dessa 
studiegrupper ska arbeta med både etnologiskt och språkligt material och studiele
darna har redan fatt en introduktion av forskningsarbete och övergripande intentio
ner i projektet Kulturgräns norr. Studiegruppernas verksamhet ger sannolikt värde
full empiri till den fortsatta forskningen. 

Intervjuer och genomgång av tidningsmaterial från 1930-talet och framåt blir 
viktiga delar av de undersökningar som jag själv kommer att arbeta med. Det är med 
spänning och förväntan som jag ser fram mot fördjupade studier av hur moderni
tetsprocesserna utraderat, förändrat eller skapat olika typer av kulturgränser i norra 
Sverige. 
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Skivsjöskiror och bushmän — 
om gränsen mellan "vi" och "dom" i de kollektiva öknamnen 

ULF LUNDSTRÖM 

INLEDNING 

I Skellefteå kyrkstad blev det slagsmål 1823. De inblandade var drängen Jakob 
Åström från bydelen Kläppen på Prästbordet och bondsonen Nils Johan Stenberg 
från byn Stämningsgården. På rättegången omtalade ett vittne att Stenberg hade talat 
om kläppskorvar och Åström svarade med stämningsgårdsknort. Sedan var slags
målet igång.1 

Det ovan berättade är ett exempel på ortsboöknamn, dvs. kollektiva pejorativa 
benämningar på invånare i ett geografiskt område som bydel, by, socken eller land
skap. Dessa namn kunde ha en stark laddning och användas för att sätta i gång ett 
slagsmål. 

Med termen kollektiva öknamn avses i denna studie ortsboöknamn av traditio
neilet snitt, t.ex. skivsjöskiror, senare öknamn såsom bushmän men även öknamn 
bildade direkt till ortnamnet såsom Svarthålet för Svartlå. 

Kollektiva öknamn har använts för att avgränsa den egna gruppen mot omvärl
den, "vi" mot "dom". Avgränsningen kan ha skett gentemot andra delar av byn, 
andra byar, socknar eller landskap. I denna studie kommer öknamnen att följas un
der tre generationer och syftet är att undersöka hur avgränsningen mellan olika 
grupper har förändrats under 1900-talet. 

Sammanställningen nedan bygger på de enkäter som gått ut till skolorna i det 
som numera kallas Botniaregionen, dvs. Örnsköldsviks kommun samt Västerbottens 
och Norrbottens län. Dessutom har kompletterande information erhållits f rån Olof 
Hederyd i Haparanda, Harald Sturk i Övertorneå, Ingegerd Westerlund i Piteå och 
Birger Winsa i Stockholm. En redovisning av svaren i enkäten lämnas i bilaga 1. 

GEOGRAFISK FÖRDELNING AV SVAREN 

Vi har fatt in en rik skörd av såväl nya som tidigare belagda öknamn, trots att svar 
på frågorna om ortsboöknamn inte erhållits från alla håll. I Lappland har fa kommu
ner svarat, endast Arvidsjaur, Dorotea, Kiruna och Åsele. Dessutom finns det geo
grafiska luckor hos kommuner som har svarat beroende på var i kommunen den 
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eller de skolor ligger som deltagit i enkäten. För de kommuner som besvarat enkäten 
men inte lämnat några benämningar på byar eller grupper kan man antingen dra 
slutsatsen att dessa namn lever kvar i mindre utsträckning eller också har man inte 
lyckats nå de personer som sitter inne med denna kunskap. I kommuner som Piteå, 
Skellefteå och Örnsköldsvik har enkäten gått ut till tre skolor vilket har gett många 
ortsboöknamn. 

Norrbotten 
De kommuner som lämnat svar på frågorna om benämningar på invånarna i olika 
byar och på grupper är Arvidsjaur, Boden, Kiruna, Pajala, Piteå (skolorna i Hortlax, 
Pitholm, Sjulnäs) och Övertorneå. De flesta ortsboöknamn har lämnats från Piteå 
kommun, elva namn. Åtta av namnen betecknar invånarna i orter i Piteå kommun 
och vardera ett öknamn betecknar invånarna i orter i Älvsbyns, Luleås och Skellef
teås kommuner. Från Kiruna kommun har lämnats tre ortsboöknamn samt Övertor
neå och Pajala kommuner två namn. 

Västerbotten 
De kommuner som besvarat frågorna om benämningar på olika grupper är Bjur-
holm, Dorotea, Malå, Norsjö, Skellefteå (skolorna i Boliden, Byske och Lövånger), 
Umeå (Tegs skola), Vännäs och Åsele. 

De flesta ortsboöknamnen har lämnats från Dorotea och Vännäs kommuner samt 
Lövångers och Byske socknar inom Skellefteå kommun. Från Vännäs har två in-
formanter lämnat många namn, fem respektive sex stycken. Många av svaren från 
Vännäs betecknar invånare i byar inom Umeå kommun. 

Västernorrland 
Skolorna i Bjästa och Björna har besvarat frågorna om benämningar på byar och 
grupper. Från området har lämnats elva ortsboöknamn. Nio av dessa är socknar och 
de övriga industriorter. 

ANDEL AV NAMNEN SOM INTE BELAGTS TIDIGARE 

I enkäten redovisas från den äldre generationen ca 70 ortsboöknamn. Av dessa har 
16 stycken inte upptecknats tidigare. Som tidigare uppteckning betraktas namn som 
finns med i Nordsvenska ortsboöknamn av Lars-Erik Edlund, Umeå 1984. I boken 
finns både tidiga och senare uppteckningar redovisade.2 

Föräldrarna har lämnat 51 ortsboöknamn. Av dessa är 18 stycken inte uppteck
nade tidigare.3 Eleverna har redovisat 19 ortsboöknamn, varav fem stycken inte är 
upptecknade tidigare.4 
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SLUTSATSER OCH TANKAR 

Traditionellt bildade öknamn 
Bland den äldre generationen lever fortfarande kännedomen om ortsboöknamnen, 
dvs. pejorativa namn som används om invånarna i ett geografiskt område som by-
del, by, socken eller landskap. Dessa pejorativa namn fungerar som gränsmarkörer 
och visar på behovet att avgränsa "vi" från "dom". Ortsboöknamnen var även ett 
sätt att orientera sig i bygden. "Man orienterar sig med hjälp av öknamnen i bygden 
— där och där bor de som huvudsakligen är (eller åtminstone va rit) bruksinnevå
nare, där och där fiskarena, där och där de som anses vara rika, där och där tattarna, 
där och där de som säger jig istället för jag, där och där de som äter palt osv."5 Orts
boöknamnen innehåller alltid ett element som är, eller "laddats", med negativa be
nämningar. Vanliga element som ingår i öknamnen är tok och tjuv. Vidare innehål
ler öknamnen ofta jämförelser med olika djur vilket var negativt. I bondesamhället 
levde man nära husdjuren och det låg nära tillhands att benämna sina grannbyarnas 
invånare efter dessa. Ett element som kalv antyder att en person var omogen och inte 
riktigt behärskade rörelser och tankar. En tupp däremot stoltserade och uppträdde 
högmodigt. Benämningar på högfärd är vanliga i ortsboöknamn och samma egen
skap ligger bakom sådana element som -herre och -knarr (personen hade fina 
skor som knarrade6). Benämningen får var ofta liktydigt med tok (om lainofår, se 
nedan). 

I det äldre samhället var kategorisering av människor i geografiska eller rumsliga 
termer viktig. Fortfarande under den äldre generationens ungdomstid var majorite
ten av människor bosatta på landsbygden och yrken och näringar dominerades av 
jordbruket. Näringsmässigt var landsbygdsbefolkningen relativt homogen. "Man 
hade samma dygnsrytm, gjorde likartade upplevelser, hade möjligheter att bistå 
varandra, hade gemensamma samtalsämnen och, inte minst viktigt, gemensamma 
intressen".7 De fataliga och små städerna var naturligtvis en främmande miljö. 
Andra människor på landsbygden delades in efter geografiska termer. Detta gäller 
även personer inom byarna som kunde benämnas efter en plats i byn, t.ex. "Strand-
Anna" i Storkågeträsk, Skellefteå socken. Människorna i det äldre samhället hade ett 
mera begränsat rörelsefält än vad senare generationer fick genom förbättrade kom
munikationer. Olika massmedia hade en begränsad spridning så relativt närboende 
personer kunde upplevas som främlingar. Socknen var viktig för den personliga 
identiteten. De flesta ortsboöknamn som använts i en socken har betecknat byar 
inom socknen. 

Det finns dock namn som använts av byar på andra sidan en sockengräns såsom 
burgafflar (Bureå i Skellefteå socken) som fortfarande används i Lövångers socken, 
finnträsktattare (Finnträsk i Byske socken) som använts i Piteå socken, saligglom-
mersa (Glommersträsk, Arvidsjaurs socken) som använts i Piteå socken, varpsjötok 
(Varpsjö i Åsele socken) och tjuvlaiksjöare (Laiksjö i Åsele socken) vilka använts i 
Dorotea socken. Den neutrala benämningen klubbar a (Klubbfors i Piteå socken) har 
använts i Byske socken. Även öknamnet klubbskallar har använts i Byske socken 
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om klubbforsborna men det har inte redovisats i enkäten. Många ortsboöknamn som 
redovisas ifrån Vännäs kommun avser invånare i byar inom Umeå kommun. Dessa 
ortsboöknamn som använts över sockengränser visar på kontakter mellan socknarna. 

Ibland ger redovisade ortsboöknamn intryck av att man inte haft kontakt över 
sockengränser. I Lövångers socken finns inga öknamn redovisade på byar i den 
sydliga grannsocknen Nysätra. I Piteå kommun har, förutom lulehasafötter för lule
borna, inte redovisats några öknamn på byar i Luleå kommun. Men de skolor i Piteå 
som besvarat enkäten ligger i mellersta eller södra delen av kommunen. Det krävs 
ytterligare forskning för att säkert fastställa dessa gränser. 

Öknamn har även använts om större geografiska enheter som landskap och sock
nar. Invånare i Västerbotten kallas i Arvidsjaur för flatbottningar. Namnet syftar på 
att landet vid Bottenviken är ett lågland, men möjligen även på att invånarna skulle 
vara flata, dvs. eftergivna. Invånarna i Strömsunds kommun i Jämtland kallas i Do
rotea socken för surjämtar, ett namn som egentligen betecknar invånare i landskapet 
Jämtland. Namnen visar på att man haft ett makroperspektiv på geografin. Man har 
haft i medvetande inte enbart byar och socknar utan även större områden som län, 
landskap och landsdelar. Ett vanligt sockenöknamn är tjuvburträskare som nämns 
från Lövånger och Norsjö socknar.8 Vidare tjuvtåsjöare och storåsela som används i 
Dorotea socken. En vanlig benämning i Norrland är sörlänning som betecknar en 
person som bor söder om Norrland. Sörlänning är den som inte är norrlänning. 

Hemmingsmarksborna kallas av föräldrarna och eleverna för fiskmåsar, måsar 
eller skrattmåsar. Fiskmåsar är tidigare upptecknad som en benämning på norrbott
ningar. Hemmingsmark ligger nära gränsen till Västerbotten och det ligger nära till 
hands att tro att hemmingsmarksborna har fatt öknamnet av västerbottningar. Det 
finns andra exempel på att ett landskaps öknamn även har brukats om socknarna 
strax innanför landskapsgränsen, såsom hässjökråkor och hässjögrisar på dem som 
bor i gränssocknen Hässjö i Medelpad. De har fatt namn i anslutning till ånge rman-
länningarnas kollektiva kråkor och medelpadingarnas kollektiva grisar. Innevånarna 
i Fors socken i Jämtland kallas mesar efter jämtarnas kollektiva öknamn.9 

Kunskapen om ortsboöknamnen har minskat i föräldragenerationen jämfört med 
den äldre generationen. Men kunskapen om dessa benämningar är långt ifrån borta. 
Ett ortsboöknamn som används i ett nytt sammanhang är röbäckstattare som i 
Byske används om ishockeylaget Björklöven. Derbymatcherna mellan Björklöven 
och Skellefteå AIK är känslofyllda tillställningar där bruket av pejorativa benäm
ningar är stort. Beteckningen röbäckstattare används även i andra sammanhang i 
skelleftebygden, bl.a. om medlemmar i motorföreningar i Umeå som kommer till 
skelleftebygden med sina stora fordon. Men röbäckstattare används även för att i 
olika sammanhang skämtsamt beteckna umebor. En miljö där namnet används är på 
travbanan. Benämningen röbäckstattare som beteckning för umebor i allmänhet lär 
inte vara så gammal. Det är kränkande för länets residensstad att benämnas efter en 
by. Att öknamnet dessutom innehåller det ytterst nedvärderande ordet -tattare måste 
ha ökat namnets laddning. Namnet används numera endast när man pratar om ume-
borna, aldrig i direkt tilltal. Ett exempel på ett annat ortsboöknamn som lever är 
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buregafflar.10 Men laddningen verkar inte vara lika stark som tidigare. Numera 
kallar sig motorcykelklubben i Bureå för burgafflarna. 

Även i Piteå är öknamnet på länets residensstad, Luleå, levande. Lulehasafötter 
lever kvar hos alla tre generationerna. Just förhållandet mellan residensstaden och en 
annan större stad i ett län verkar vara förknippat med konkurrens och starka känslor. 
Därför verkar dessa namn ha lättare att leva kvar än andra ortsboöknamn. 

Kulturgränsen mellan finskt och svenskt ger avtryck i öknamnsfloran. Kalixborna 
kallas i Törnedalen för karpisääret som dels syftar på att de åt tunnbröd 
(karpi=tunnbröd), dels att de var långa (sääre=ben, byxben, vad). I Kalix har fin
narna i Tornedalen ansetts vara korta och flickorna i byn Vallen kallades för vall
finskor eftersom de var småväxta och knubbiga (Edlund 1985). De hade dock inget 
gemensamt med finnar. En annan beteckning för kalixborna är kaitanaamat som 
betyder smalansiktena. Olof Hederyd berättar att kalixborna ansågs äta tunnbröd och 
strömming och därför skulle de ha smala ansikten samt vara långa och smala. Tor-
nedalingarna som åt det mjuka rieskabrödet och fläsk eller fårkött var korta och 
knubbiga. Dessa namn bygger på en etnisk jämförelse och Hederyd menar att kalix-
bornas långa ansikten är något man lägger märke till än i dag. Språket kan möjligen 
ligga bakom en sådan benämning som kissanrantalaisia som betecknade Svanstein-
borna. I Svanstein fanns ett bruk där även personer från södra Sverige arbetade. 
Därför talades svenska i stor utsträckning i byn och byborna ansågs malliga av sina 
finskspråkiga grannbyar. 

En annan etnisk beteckning som förekommer i ortsboöknamn är -lapp. I enkäten 
finns hos den äldre generationen två belägg. Lillpiteborna i Piteå socken kallas för 
lillpitelappar. I Lillpite fanns en lappmarknad som endast finns dokumenterad år 
1604, vilket visar att dessa öknamn kan ha hög ålder. Från Umeå socken redovisas 
Stöcksjölapp som betecknar Stöcksjöborna. Öknamnet är sannolikt en samman
blandning med Stöckelapp, ett namn som finns belagt sedan tidigare. Enligt traditio
nen skulle samer ha varit de första invånarna i byn. 

I Degerfors socken finns namnparen granölappar och tegsnäsfinnar där det se
nare namnet sannolikt inte bygger på en faktisk förekomst av finnar. Men paret 
granölappar och tegsnäsfinnar kan vara en efterbildning av paret granölappar och 
örträskfinnar. Örträsk är en socken som gränsar till Degerfors socken. I Örträsk 
fanns en finsk kolonisation och i Granö hölls lappmarknader ännu i början av 1600-
talet. Paret granölappar och tegsnäsfinnar kan vara en pendang till örträskfinnar 
och granölappar inom Degerfors socken. 

Föräldragenerationen redovisar risölapp från Kalix socken. Namnet är belagt 
tidigare och som bakgrund till namnet anges att risöborna var fattiga och har jäm
förts med fattiglappar. Enligt gamla uppteckningar har invånarna i Kalix socken 
kallats för kalixlappar och invånarna i Torne socken tornefinnar. Dessa namn är 
första gången upptecknade i början av 1600-talet av Johannes Bureus.11 (Under 
1700-talet benämns grannsocknen Råneås invånare för rånelappar). Grannsocknar
nas öknamn vilka har en hög ålder berättar något men bakgrunden är svåråtkomlig. 
Vissa indicier pekar på att det ligger en etnisk skillnad bakom namnparet men alla 
detaljer är inte klara. I Kalixområdet finns rester av tillverkning av rotrep, ett hant
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verk som endast funnits kvar hos samerna. Men det kan vara inflyttade samer som 
har tillverkat dessa rep.12 Dessa rotrep fanns tidigare även på Holmön som enligt 
traditionen ursprungligen skulle ha befolkats av samer. Holmöborna har benämnts 
holmölappar. Namnet Kalix som ursprungligen betecknade Kalixälven anses vara 
av samiskt ursprung.13 Namnet kalixlappar kan dock vara givet som en pendang till 
tornefinnar och inte ha någon faktisk bakgrund i området. Ytterligare en möjlig 
bakgrund till namnet kalixlappar kunde vara att Kalix socken låg avlägset i det 
dåvarande landskapet Västerbotten eller låg avlägset i förhållande till Luleå socken 
från vilken Kalix brutit sig loss. 

Kirunaborna kallas för lappar av invånare i andra kommuner oavsett om man är 
same eller inte. Detta gäller även invånare i Lappland oavsett språk. Det är samma 
grova generalisering som ligger bakom att norrlänningar oavsett etnisk bakgrund 
kan benämnas lapp. Personer som bor avsides kan även kallas lappar och denna 
betydelse av ordet finns även hos eleverna. 

På Sjulnäs skola i Piteå socken kallar eleverna invånarna i Långträsk som ligger i 
västra delen av Piteå socken för lappar eller renfångare. Det är byns avlägsna läge 
och det faktum att den ligger nära lappmarksgränsen som gett upphov till benäm
ningarna. Även byn Blåsmark som ligger någon mil väster om Hortlax kallas för 
Lappmarken (Hortlax skola). Här ger namnet en komisk effekt eftersom byn endast 
ligger en kort sträcka åt väster. 

Byborna i byn Storbrännan i Byske socken kallas för ryssar. Namnet behöver inte 
syfta på att det bott ryssar i byn. Ordet ryss betecknar i dialekten 'farlig person'. 
Bakom ordet ligger sannolikt en jämförelse med ryssarna. 

Ett annat öknamnselement som har anknytning till etniska förhållanden är tattare. 
"Ordet används som samlingsbeteckning på människor som inte är bofasta utan 
reser omkring i bygderna, utför förtenningar, slaktar hästar, men som framförallt är 
hästhandlare. Dessa människor sågs av de bofasta med stor misstro p.g .a. sina af
färsmetoder, och beteckningen tattare blev så småningom liktydig med 'skojare'." 
(Edlund 1985). Ett levande öknamn som innehåller elementet tattare är klyktattare, 
se nedan. Ett annat levande öknamn med elementet tattare är skelleftebornas ök
namn på umeborna, röbäckstattare, se ovan. Finnträskborna i Byske socken kallas 
för finnträsktattare. Ordet tattare har fortfarande en stark laddning. När det gäller de 
etniska öknamnen finns det många problem och en lösning på namnens bakgrund är 
svårfunnen. 

En benämning som syfter på maträtter eller näringar är Överkalixbornas namn på 
Nederkalixborna, nämligen kalixströmmingar. Namnet som har lämnats av Olof 
Hederyd syftar på kustbornas matvanor. Det är vanligt att kustbor kallas för ström
mingar. En person i den äldre generationen i Umeå har rapporterat öknamnet täf-
tesillar. Namnet som sannolikt givits av byar längre in i landet innehåller ordet sill i 
stället för det ord som används i dialekterna, strömming. Namnet täftesillar är kan
ske inte så gammalt eller också har efterleden ändrats från strömming till sill. 

Bybor har fatt öknamn efter näringar som t.ex Svappavaaraborna som kallas 
vaskilaiset, 'kopparbor'. I byn fanns under 1600-talet en koppargruva. Exemplet 
visar på att dessa namn kan vara mycket gamla. Bybor kan kallas efter ett vanligt 
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namn i byn. Byborna i Parkkalombolo i Paj ala socken kallas för junkabor eller junk-
kalaiset eftersom efternamnet Junkka är vanligt i byn. Det kan även vara förnamn 
som kan ligga till grund för ett ortsboöknamn. Svansteinsborna kallas även för 
pissinlaisia enligt Harald Sturk i Övertorneå. Namnet kommer av at t i byn finns det 
en udde vars namn börjar på pis si. Men öknamnet pissinlaisia associerar till ordet 
pissa, dvs. urinera. Kainulasjärviborna i Pajala har sannolikt fatt sitt öknamn Kai-
nulasjärvis tonttuja (tomtar) eller tonttulaiset på grund av att uttrycket voi tontta 
'fanken' var vanligt i byn. Tomte heter på tornedalsfinska tonttu medan fanken heter 
tontta. Birger Winsa har berättat att ännu på 1960- och 1970-talen har skolbarn från 
Kainulasjärvi kallats för tomtarna i skolan och dessa tillmålen har lett till slagsmål. 

Religiösa grupper har också haft öknamn. Invånarna i Lainio i Kiruna kommun 
kallas för lainiofår. Benämningen får kan syfta på att många bybor var laestadianer 
och sålunda var Guds lamm (namnet kan även syfta på att lainioborna gärna gick i 
grupp i likhet med far). Ett annat exempel är saligglommersa för glommersträsk-
borna. 

I enkäten nämns inga ortsboöknamn som syftar på dialektord och klädedräkt. 
Orsaken är sannolikt att finna i det faktum att kunskapen i den egna och andras 
genuina dialekter har avtagit. Beträffande klädedräkten så finns geografiska skillna
der mellan socknar eller byar inte längre kvar.14 

Hos föräldragenerationen minskar kunskaperna om ortsboöknamn något i jämfö
relse med den äldre generationen. De används inte heller i samma situationer som 
tidigare och absolut inte i direkt tilltal. Däremot kan de användas bakom ryggen på 
den öknämnde. Det förändrade samhället avspeglas i form av benämningar på 
landsbygdsbor givna av tätortsbefolkning. Bilismen och ökade kommunikationer 
ger upphov till en benämning som klyktattare efter ångermanlänningar med läns
bokstav Y på bilarna som kom upp till lappmarken för att plocka b är. Vidare blir 
benämningar på bolagsfolk eller vissa typer av industrianställda vanliga. 

Andra typer av öknamn 
Följande öknamn fanns inte i det gamla bondesamhället men de är bildade efter 
samma mönster och innehåller en geografisk dimension. Ortsboöknamn har även 
kunnat användas om sociala grupper på samma ort, t. ex. bruksarna för invånarna i 
Byske samhälle. Byborna i Mellanboda i Piteå kallas kolonister sannolikt p.g.a. att 
många varit kronotorpare. En grupp öknamn som blir vanligare hos föräldragenera
tionen är öknamn på bolagsfolk eller industrianställda. I Kiruna betecknar bolackare 
bolagsfolk (LKAB) eller boende på bolagsområdet. Svappavaaraborna kallas för 
träskindianer. Holmsundsborna kallas för brädgårdsindianer vil ket syftar på såg
verket i Holmsund. De som arbetade i brädgården var vanligen solbrända och likna
des vid indianer. Ordet indianer indikerar att uttrycket är relativt ungt. 

Byar har också kunnat benämnas utifrån politiska sympatier som byn Östra Stor
berget i Dorotea. Byn kallades Moskva eftersom byborna var inbitna socialdemo
krater. Kategorisering utifrån politisk hemvist har sannolikt varit vanligar e än denna 

45 



enstaka uppgift förtäljer.151 Björnaområdet i Örnsköldsviks kommun kallas domsjö-
borna för dyckert. En dycket är en spik utan huvud vilket följaktligen även domsjö-
borna anses sakna, enligt den person som gett namnet. Bildningen kan vara relativt 
ny och den anspelar sannolikt på ortsboöknamnet domsjötok som också redovisats i 
enkäten. 

Föräldragenerationen har öknamn på byborna utanför de tätorter där de bor. I 
Kiruna används benämningarna byfånar eller byspejare om byborna. Bönder be
nämns landalaiset. En neutral beteckning på byborna i Dorotea är byssarna. Invå
narna i Borgafjäll som ligger i västra delen av Dorotea kommun kallas för fjällar a, 
en benämning som sannolikt är neutral. Det kan dock vara svårt dra gränsen mellan 
neutrala och laddade benämningar. Negativt laddade uttryck kan laddas ur genom 
att den betecknade gruppen använder ordet om sig själva, t.ex. ordet bög som an
vänds av homosexuella själva. Eller också kan man ändra laddningen genom att 
ändra förtecknen i positiv riktning, t.ex. "black is beautiful". Finnländare kallas i 
Pajala för finnpajsare. 

Ångermanlänningar kallas för klyktattare. Namnet som tillkommit i relativt sen 
tid har sin grund i bokstaven Y på ångermanlänningarnas bilregistreringsskyltar. 
Ordet används även som skällsord för tjuvjägare och tjuvfiskare. Bilar som har ett Y 
på registreringsskyltarna kan även kallas tjuvfiskare eller minktjuvfiskare. Benäm
ningen 'klyktattare' lär först ha tillkommit de ångermanlänningar som gav sig upp i 
de södra lappmarkerna för att plocka bär. 

I Piteå skiljer man mellan invånare på landet som kallas landschboon och stads
borna som kallas Pitboon. Dessa beteckningar tycks vara neutrala liksom benäm
ningen på boende utanför Byske samhälle som är utbydja. 

I Kiruna finns några namn på stadsdelar i staden som är humoristiska men sanno
likt har en nedsättande innebörd. Invånarna i Luossavaara kallas norrbaggar efter
som området låg närmast Norge. Bolagsområdet i Kiruna kallas för Sibirien efter
som det var kallast där. Stadsdelen Östermalm kallas Soppero sannolikt för att den 
ligger åt Sopperohållet. Byn Stockbäcken i Piteå socken kallas för Lilla Chicago 
sannolikt för att det varit bråkigt där. Namnet Stockbäcken hade dålig klang och 
invånarna ansågs vara "halvtattare". 

Stockholmare kallas för 08:or, en benämning som kommer av Stockholms rikt
nummerområde. Benämningen har sannolikt uppkommit under 1970-talet och har i 
dag nått en stor spridning.16 

Geografisk fördelning av svaren 
Många ortsboöknamn har av den äldre generationen lämnats från Dorotea, Örn
sköldsviks, Vännäs, Umeå, Skellefteå och Piteå kommuner. Från Kiruna har lämnats 
tre ortsboöknam och samtliga ligger i den del av kommunen som ligger nära grän
sen mot Pajala. Namnen finns alltså inte intill gruvstaden Kiruna utan i ett område 
med gamla byar. Samma förhållande tycks råda i Skellefteå kommun där fa ortsbo
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öknamn kommer från industrisamhället Boliden medan namnen är fler från äldre 
socknar som Byske och Lövånger. 

Bland föräldragenerationen lever i Norrbotten ortsboöknamn kvar, tjugo stycken 
har nedtecknats därifrån. Av namnen ligger åtta i Piteå kommun, fyra i Kalix kom
mun och vardera ett namn i Luleå och Älvsbyn. Från Kiruna kommun redovisas tre 
namn, och från Pajala två namn. Ett namn avser en ort i Skellefteå kommun. I Väs
terbotten lever traditionella ortsboöknamn kvar i Dorotea kommun och i Lövångers 
socken i Skellefteå kommun. I dessa områden lever även traditionell gammal mate
riell kultur kvar som t.ex. båtar och byggnader. I Örnsköldsviks kommun i Väster
norrlands län har föräldragenerationen lämnat sju ortsboöknamn, dvs. lika många 
som den äldre generationen. Av dessa är fem sockenboöknamn och två är beteck
ningar på industrisamhällen. 

Bland eleverna i Piteå kommun lever enligt enkätsvaren tre ortsboöknamn kvar. 
Ett av dessa namn är benämningen lulehasafötter för luleborna. I Pajala kommun 
finns ett ortsboöknamn kvar. I Västerbotten lever traditionella ortsboöknamn kvar i 
Dorotea kommun (fyra namn) samt i Lövångers socken av Skellefteå kommun (fem 
namn). Två namn har redovisats från Vännäs kommun och ett namn från Byske 
socken i Skellefteå kommun. I Örnskölds viks kommun i Västernorrlands län har 
eleverna redovisat tre ortsboöknamn och samtliga är sockennamn. Traditionella 
ortsboöknamn lever kvar i störst utsträckning i Dorotea och Lövånger. 

MODERNA ÖKNAMN 

Den benämning som dominerar hos eleverna är beteckningar på landsbygdsbor. 
Dessa kallas bushisar, buskarna, bushara, bushbo, bushisar, bushbonde, bushpojk, 
bushmän. Den vanligaste betydelsen är ' de som bor på landet', 'lantis' och 'bybor'. 
I vissa skolor avses speciella byar. I Hortlax kallas jävreborna för buskarna, men 
det kallas även invånare i byarna Blåsmark och Hemmingsmark. I Bjästa kallas 
Sidensjö för bushen och i Övertorneå är bushmän en beteckning på byarna Aapua, 
Rantajärvi och alla småbyar. Beteckningar s om innehåller bush- finns från följande 
skolor: Bjästa, Hortlax, Lövånger, Sjulnäs, Umeå och Övertorneå. Benämningen an
vänds även om personer som är avvikande, som inte platsar in i gänget av en eller 
annan anledning. Benämningen används i stort sett över hela det övrenorrländska 
området och även i en socken som Lövånger där andelen som bor i centralorten är 
mycket liten. I Pajala används beteckningen utbyalaiset eller utbyabo. Men beteck
ningen kan även avse bosatta utanför kommunen som Hakkas och Stockholm. Även 
ett uttryck som "är du dum eller är du från Grubbe" som rapporterats från Tegssko
lan i Umeå syftar sannolikt på landsbygdsbor. Samma uttryck finns även om Stöck-
sjö på Tegsskolan. Svensbyborna kallas på Sjulnässkolan i Piteå för efterblivna. 
Böleborna i Piteå betecknas som tröga. En enda gång finns en benämning på en 
stadsbo, nämligen avgasbo som redovisats från Teg. 

47 



Det faktum att ortsboöknamnen närapå försvunnit hos elevgenerationen pekar på 
att eleverna har en vagare geografisk identitet än de andra två generationerna. I 
stället är det mera landsbygden i stort som kläs i nedsättande termer. Normen är att 
bo i en stad eller annan större ort. Allting annat är landet eller bushen. Men benäm
ningen bushbo kan även syfta på en person som inte är inne i gänget, att personens 
beteende eller klädsel skulle vara "lantlig" oavsett varifrån personen kommer. 

Lusten att leka med och förändra byars namn lever kvar. Syftet är då att ge en 
nedsättande innebörd. Detta gäller orter som har namn som är lätta att förvanska. 
Byn Svartlå vid Boden kallas för Svarthåle. Infjärdenborna kallas för infjärtare 
(Hortlax). Blåsmarksborna kallas för blåmesar (Hortlax). Hortlax kallas för Horlax 
(detta uttryck kan dock vara en felskrivning i enkäten). Eleverna i Byske kallar 
ostviksborna för cheesebayarna. Här är det en lek med språket att översätta svenska 
ortnamn till engelska. En ort som har något karakteristiskt kan fa ett särskiljande 
öknamn. Liksom hos ortsboöknamnen är det fråga om förenklingar, stereotyper, och 
avsikten är att ge en elakt vantolkande eller humoristisk bild av orten. Husum där 
det finns en sulfatfabrik kallas för Luktum på grund av lukten. Husumborna kallas 
för luktumbor. 

En annan öknamnstyp som förekommer är beteckningar på stadsdelar. Ersboda i 
Umeå kallas Bronx efter den nedgångna stadsdelen i New York. Ett liknande uttryck 
är benämningen Slummen för stadsdelen Lombolo (kallas även Lompis) i Kiruna. 

Olika grupper kan ha sina benämningar. Snowboardåkare kallas för burton eller 
burtonbögar. De elever som går praktiska linjer kallas för prackare. I Dorotea be
tecknas en prackare som en som åker epatraktor runt torget varje dag. En annan 
enkätsvarare skriver: "ungdomar som gillar att skruva i bilar och som inte är hipho-
pare eller skatare eller sporttöntar". Den sistnämnda kommentaren ger en bild av 
elevernas indelning av jämnåriga i grupper. 

Religiösa grupper har sina öknamn. Laestadianer kallas för lestisar eller les-
tis djävlar (Pajala). Men Sattajärviborna i Paj ala benämns också lestisar sannolikt för 
att byn anses ha många laestadianer. Hemmingsmarksborna kallas för himmelsmar-
kare (Pitholm). Men de kan även kallas för hemmingsfyllon och byn kan kallas för 
Bushmark (Hortlax). 

Eleverna kallar Stockholm för 08:or eller Fjollträsk. 08:or är ett relativt ungt 
uttryck som kommit under 1970- och 1980-talen och fatt en stark spridning. Fjoll
träsk har sannolikt kommit på 1990-talet och möjligen fått en vidare spridning ge
nom filmen Jägarna som hade premiär 1996. 
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SAMMANFATTNING 

Traditionella ortsboöknamn lever fortfarande kvar inom området även om kunska
pen om dem avtar hos föräldragenerationen och i synnerhet bland dagens unga. 
Ortsboöknamnen används inte längre i direkt tilltal för att provocera fram bråk utan 
används bakom ryggen på den omtalade personen. Ofta kan öknamnet komma som 
en association när två personer för ett samtal där ett bynamn nämns. Sedan kan man 
uttrycka att öknamnets bild av byborna nog stämmer ganska bra. Laddningen hos 
namnen är inte längre lika stark utan bybor kan använda byns öknamn om sig själva. 
En grupp namn som har en kraftigare laddning är benämningar på residensstaden. 
Ett öknamn som rödbäckstattare har fortfarande en stark laddning. Ett sockenboök
namn som fortfarande lever i ett större område är tjuvburträskare. 

Hos den äldre generationen är byar och socknen viktig som struktur att orientera 
sig efter. Man levde i en homogen miljö på landsbygden där de flesta levde på lik
nande sätt och hade liknande intressen. Ortsboöknamnen tjänade som syfte a tt av
gränsa "vi" från "dom" och angav vem man är och vilken grupp man tillhör — ett 
syfte som de fortfarande fyller. Dessa grupper indelades efter en geografisk dimen
sion. En gräns som lämnar många avtryck är gränsen mellan svenskan och finskan i 
östra Norrbotten. Öknamnen har även tjänat som syfte att med hjälp av schabloner 
orientera sig i omvärlden. Man har en bild av olika byar antingen hur de lever, ser ut 
eller hur de beter sig. 

Hos den äldsta generationen kommer nya öknamn in, som t.ex. klyktattare, som 
kommit genom bilismen. Men namnet har fortfarande kvar en geografisk dimension. 
Andra öknamn som kommer är skämtsamma beteckningar på stadsdelar inom indu
striorter. 

Hos eleverna har ortsboöknamnen nästan försvunnit vilket pekar på att de har en 
vagare geografisk identitet än de andra två generationerna. I stället använder man 
förklenande benämningar om landsbygden i stort. Normen är alltså att bo i en stad 
eller tätort, allting annat är "b ushen". För att orientera sig bland jämnåriga använder 
sig ungdomarna av beteckningar som prackare, hiphopare, skatare, sporttöntar och 
burtonbögar (som avser snowboardåkare). 

Förändringen av öknamn hos de yngre generationerna speglar samhällets om
vandling. Många har flyttat in till städer och tätorter och även för dem som stannat 
kvar i byarna har mycket förändrats. Den kulturella homogeniteten finns inte längre 
kvar utan byborna är verksamma inom en rad olika yrken och de flesta pendlar till 
en större ort. "Man träffas mera sällan, gör olika erfarenheter och far olika, ibland 
motsatta intressen".17 Den sociala gemenskapen är mer inriktade mot släktingar och 
personer med liknande intressen. I stället för en homogen befolkning där man skiljer 
mellan vi och dom i en geografisk dimension har vi en heterogen befolkning där vi 
och dom urskiljs utifrån intressen och livsstilar. D en geografiska kulturgränsen har 
ersatts av gränser mellan grupper med olika intressen. 

Även de äldre generationerna har haft benämningar på byarna utanför centrum i 
socknen eller tätorten. Negativa benämningar är mettäperänlaiset 'skogsbybor' i 
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Pajala och byfånar eller byspejare i Kiruna. Benämningar som finns runt om i Bot-
niaregionen är utbybor eller utbydja men dessa kan vara neutrala ord. Hos de äldre 
generationerna var dessa benämningar inte på långt när så vanliga som hos dagens 
unga. Detta visar att den demografiska och ideologiska tyngdpunkten har förskjutits 
från landsbygden till tätorterna. 

En egenskap har generationerna gemensamt och det är lusten att leka med språ
ket. Bland dagens unga består det i att förvanska ortnamn eller att översätta det till 
engelska. Dagens unga kan tack vare informationsteknologins utveckling finna 
avlägsna förebilder. Via film och TV kommer många idéer till namn, t.ex. ett namn 
som Bronx som beteckning på stadsdelen Ersboda i Umeå. Även namn på bush- är 
ett tecken på påverkan från engelskan. 

Undersökningen om ortsboöknamnen kommer att fortsätta med en enkät som går 
ut till studiecirklar i regionen. Eftersom svaren från vissa delar av området var ofull
ständig, t.ex. kommunerna i Lappland, är det viktigt att fa belägg från hela Botnia-
regionen. Det är även angeläget att se vilken spridningsbild som öknamnen visar, 
vilka orter som en viss by eller samhälle har gett öknamn till. Denna spridning kan 
visa på kontakter, identifikationsområden och kulturella gränser. Här kan det bl.a. 
vara angeläget att undersöka områden där man kan misstänka a tt kontakterna har 
ändrats mellan generationerna. Vidare kommer den kontext där öknamnen används 
att undersökas. Dessutom kommer öknamn som anspelar på politiskt intresse och 
religiösa grupper att efterfrågas. 
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NOTER 

1 Landsarkivet i Hörnösand, Skellefteå dombok, hösttinget 1823, nr 236. 
2 Tidigare ej upptecknade ortsboöknamn är ansmarksbockar (en associativ bildning 
till ansmarksget som upptecknats tidigare), arnäskalvar (sammanblandning med 
sjalakalv?), bergskittlar (bergskopparkittel är belagt tidigare), brånskalvar (bråns-
storko finns tidigare), granöknarrar, högfärdugfällforsare, karetsvanabyare, klubb-
skallar, nystrandsfar, pitholmsmygg, stöcksjölapp (sammanblandning med stöcke-
lapp som upptecknats tidigare), tjuviglångträskare, täfteåsillar, lomsjötok (möjligen 
sammanblandning med varpsjötok som finns upptecknat tidigare), österormsjötok 
och västerormsjöklok. I Piteå finns uttrycket: "bre smöret på Sjulmarkssidan", den 
platta sidan, snålsidan. Möjligen har Sjulmarksborna kallats snåla. 
3 Ortsboöknamn som inte tidigare upptecknats är avakossor, bodsjöänglar, " bölebor 
är tröga" - syftar möjligen på ett ortsboöknamn "trögböleborna", finnträsktattare, 
måsar eller skrattmåsar eller fiskmåsar för hemmingsmarksbor och flatbottning. 
Namnet flatbottning brukas i Arvidjaur om invånare i landskapet Västerbotten. 
Andra ortsboöknamn är husumtok och jävrebov ( dial, "jiverbov") för jävreborna. 
Namnet är sannolikt ganska nytt eftersom bov inte är ett genuint dialektord. Namnet 
kan ha givits med association till inbyggarbeteckningen jiverbo. Men det finns en 
möjlighet att -bov är en felskrivning. Vidare kainulasjärvis tontuttoja, kirungissat, 
kissanrantalaisia, lannavaaranlampat/lannavaarafåren, lillpitegöuda och "pithol m to-
gomoj". Ortsboöknamnet röbäckstattare används i dag om ishockeylaget Björklö
ven. Vidare roknäsherra, sopperonsoktot, toktåsjö, tomplassare vilket betecknar 
kyrkplatsen i Dorotea, vittangivisat och älvsbytattare. 
4 Bruksare från Björna, Örnsköldsviks kommun. Det är oklart vilken ort som avses. 
Vidare fiskmåsar eller måsar för hemmingsmarksborna, plassara för kyrkbyn i 
Dorotea, svanabytoka och Vännäsbräcka för Vännäs. Böleborna i Piteå betecknas 
som tröga. Möjligen anspelar detta uttryck på ett ortsboöknamn som skulle kunna 
lyda 'trögbölesa'. 
5 Edlund, Lars-Erik, 1986, s. 30-35. 
6 A.a. s. 150-151, se även not 6.3 på s. 276-277. 
7 Hellspong, Mats, 1977, s. 84-88. 
8 "År 1672 blev borgaren i Piteå Mårten Matsson åtalad föratt han kallat alla 
burträskbor för skälmar och tjuvar. Möjligen brukade han ortsboöknamnet 
tjuvburträskare." Riksarkivet, Renoverade Domböcker, Västerbottens län 1672 s. 
411. 
9 Edlund, Lars-Erik, 1985, s. 229-230. 
10 Uppgift från Ulf och Annika Lundström, Stensvedjan, Skellefteå. 
11 Edlund 1985, s. 100-104. 
12 Olofsson, Ossian, 1937 s. 117-155. 
13 "Kalix", Norrländsk uppslagsbok: Ett uppslagsverk på vetenskaplig grund om den 
norrländska regionen, 2, Umeå 1994, s. 306. 
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14 Dock lever ett sådant namn som näverskomyckleborna (Myckle, Skellefteå 
socken) kvar. Det är dock inte nämnt i enkäten. Namnet antyder att myckleborna 
ansågs vara snåla eftersom de inte nändes ha läderskor. 
15 Om Bureå i Skellefteå kommun berättar en meddelare utanför enkäten att nästan 
alla är socialdemokrater, prenumererar på Västerbottens Folkblad och enbart 
handlar i Konsumbutiken. Man kan inte tänka sig att handla på Vivo även om varor 
är slut på Konsum. Samma person berättade även att Folkets hus i samhället gick 
dåligt. Detta skulle bero på att när det var dans där så dansade bureborna endast med 
sig själva, inte med folk från byarna utanför samhället. Oavsett om uppgifterna om 
Bureå är sann eller inte visar den på meddelarens bild av Bureå. Dock har man inte 
använt något särskilt öknamn om bureborna som anspelar på politisk tillhörighet. 
Meddelaren som är bosatt i Skellefteå arbetade en tid i Bureå och tillhör 
föräldragenerationen. På byggarbetsplatser i Skellefteå kallades folkpartister för 
dyckert, "spik utan huvud". Benämningen implicerar att folkpartister saknade 
huvud. Sagesmannen tillhör den äldre generationen. 
16 Med företeelse menas i denna studie dels saker som kläder, maträtter, fordon, dels 
mer sociala "händelser" som charterresor och kräftfester (se listan i presenta
tionsdelen). 
17 Hellspong 1977, s. 86-88. 
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BILAGA 1 

GEOGRAFISKT FÖRDELAD REDOVISNING AV MATERIALET 

Norrbottens län 

Arvidsjaur 
Den äldre generationen har redovisat Sleivanäs som är ett äldre namn för Ånäset. 
Föräldragenerationen använder beteckningen flatbottningar om västerbottningar. 
Flat kan dels syfta på att kustområdet är en lågland men sannolikt innehåller även 
beteckningen en nedsättande betydelse genom att flat även betyder 'eftergiven'. 
Glommersträskborna har kallats för saligglommersträskare (dialekt saligglommersa) 
p.g.a. att byborna varit engagerade i kyrkliga och frikyrkliga sammanhang. 

Boden 
Den äldre generationen har redovisat några benämningar på byar som är neutrala: 
klövern för Klöverträsk, Svarthåle för Svartlå, Laduberg kallas Laddu, Hamp-
tjärnsmoran Hampis och Svartbjörnsbyn för Björns. 

Kiruna 
Den äldre generationen känner till benämningen Sopper o för stadsdelen Östermalm. 
Bolagsområdet kallades för Sibirien eftersom det var kallare där. Enligt ett uttryck 
hade Tuollavaaraborna skit i skorna. De som bodde i Luossavaara kallades för 
Norrbaggar eftersom de bodde närmast Norge. Vaskilaiset har betecknat Svappava-
araborna. Vaski på tornedalsfinska betyder 'koppar' så vaskilaiset betyder 
'kopparborna'. Namnet kommer sig av att i Svappavaara bröts koppar under 1600-
talet. Lainioborna kallades för lainiofår eftersom de, enligt informanten, alltid höll 
ihop i grupper. Namnet får var även en beteckning på laestadianer, då de kallades 
guds lamm. Därför kan lainiofår syfta på att invånarna var laestadianer. Vittangi-
borna kallades för Vittangi visat {visat betyder klok). Namnet antyder att invånarna 
gjorde sig till och ville visa sig kloka. Namnet kan vara g ivet från mindre byar runt 
Vittangi.1 

Svappavaaraborna går även under benämningen träskindianer. Bolackare eller 
bolackarna kallas bolagsfolk eller boende på bruksområdet i Kiruna. 

Eleverna kallar snöbrädåkare för burtonbögar. Stockholmarna kallas för 08: or 
och Stockholm kallas Fjollträsk. 

Pajala 
Den äldre generationen benämner parkkalombolobor för junkalaiset eller junkabo. 
Efternamnet Junkka var vanligt i byn och därför kallades byns invånare för junka
laiset. Kainulasjärviborna kallas för Tontankylä, 'tomtebyn'. Ordet tonttu betyder på 
tornedalsfinska 'tomte'. Det kan även betyda 'dum person'. Men det finns ett snar
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likt ord tontta som betyder 'fanken', dvs. en svag svordom. Ordet ingår i uttrycket 
voi tontta som har ansetts vara vanligt i byn Kainulasjärvi. 

Föräldragenerationen kallar kalixborna för kalixkalvar eller karpisääri. Kalix-
borna ansågs vara längre till växten och åt tunnbröd. Tunnbröd kallas på tornedals-
finska karpi. Sääre betyder 'byxben, ben, vad'. Pajalaborna kallas för Pajalan pixi-
pojat eller Pajalas pixipojkar. Som en möjlig förklaring har en förälder skrivit att de 
åt pix halstabletter, något som kanske har följande förklaring:. Harald Sturk i Över-
torneå menar att pixipojat beyder 'mammas pojkar' eller tillbakadragna pojkar som 
t. ex. inte drack sprit. Uttrycket kan enligt Sturk ha kommit från pixtabletter och 
innebär väl en person som åt pixtabletter ( i stället för att dricka sprit). Kainulas-
järviborna kallas Kainuslasjärvis tonttuja Parkalompoloborna kallas för junkkalai-
set. Laestadianer kallas för lestisar eller lestisdjävlar. Finländare benämns finnpaj-
sare och personer bosatta nedanför Gävle kallas sörlänningar. 

Eleverna benämner personer som inte bor i Paj ala eller någon annan större ort för 
utbyalaiset. En utbyalainen kommer från småbyar utanför Pajala. Om motsvarighe
ten utbyabo heter det att ordet kan användas om Hakkas men även om Stockholm. 
Stockholmare benämns 08:or och Stockholm går under namnet Fjollträsk. Laestadi
aner benämns lestisar eller lestisdjävlar. Sattajärvibor kallas också för lestis sanno
likt för att det anses bo många laestadianer i byn. Parkalombolobor kallas för junk-
kalaiset. 

Hortlax 
Hos den äldre generationen lever ortsboöknamn som klubbskallar (dialektalt 
klåbbskålla, Klubbfors), alterfår (Altersbruk), lulhåsafoot eller lulehasmfötter 
(Luleå), pithomsmygg ( dialektalt pitholmsmoija, Pitholm), tjuvpitholmar e, j ävre-
hackare (dialektalt jiverhackar, Jävre). Ett uttryck anspelar på byborna i Sjuismark: 
bre smöret på sjulmarkssidan, 'den platta sidan, snålsidan'. Byn Stockbäcken kalla
des Lilla Chicago.2 Stadsborna kallas för pitbon och folk från landet för landch-
boon. 

Bland föräldrarna lever ett antal ortsboöknamn som lulhasafot eller lulhåsafoot, 
jävrebov (dialekt jiverbov), jävrehackare, roknäsherrar (Roknäs), det dialektala 
lillpitegöuda som betyder lillpitegalningar, bodsjöänglar (Bodsjö), pitholmstjuvar, 
fiskmåsar eller måsarna (Hemmingsmark), risölapp (Risön, Nederkalix socken), 
kavelsangis (Sangis, Nederkalix socken), nyborgskråkor (Nyborg, Nederkalix 
socken), finnträsktattare (Finnträsk, Byske socken) och älvsbytattare (Älvsbyn). 
Stockholmarna kallas för 08:or. 

Hos eleverna lever ortsboöknamn som jävrehackare samt måsar och fiskmåsar 
för Hemmingsmarksborna. Andra benämningar är blåmes för blåsmarksborna. Byn 
kan även kallas Lappmark eftersom den ligger strax väster om Hortlax. Vidare hem-
mingsfyllo för Hemmingsmark och infiärtare för infjärdenbor. Bushbor kallas invå
narna i Blåsmark, Jävre och Hemmingsmark. Hemmingsmark kallas även för Bush-
mark. Börsarna kallas invånarna i Jävre. Älvsbyn kallas för Kålhole. Stockholmare 
kallas för 08:or. 
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Pitholm 
Den äldre generationen redovisar ortsboöknamn som lillpitlapp (Lillpite), lulehasa-
fot (Luleå socken eller stad) och alterfår (dialektalt årtenfåra) som används om 
Altersbruk i Norrfjärdens socken. Stockholmare benämns 08:or. 

Föräldragenerationen känner till ortsboöknamn som lulehasafötter, skrattmås 
eller fiskmås för Hemmingsmarksbo och togamoj 'stor mygga' för pitholmsbor. 
Bölebor beskrivs som tröga. Munksundslagen (i ishockey?) kallas för svartisarna 
sannolikt på grund av färgen på deras tjöjor. Stockholmare kallas för 08:or. 

Eleverna känner till ortsboöknamnen lulehasafot och himmelsmarkare för Hem-
mingsmarksborna. Den sistnämnda beteckningen syftar sannolikt på att byborna är 
gudfruktiga. Stockholmare benämns 08:or. 

Sjulnäs 
Den äldre generationen känner till ortsboöknamn som nystrandsfår (Nystrand), 
roknäsgalningar (Roknäs), tjuvlångnäsbor (dialektalt tjyvlangnäsbåon, Långnäs), 
saligglommersträskbor (Glommersträsk i Arvidsjaurs socken) och pitholmtjuva 
(Pitholm). Beträffande det sista ortsboöknamnet har en studiecirkel i Pitebygden 
hittat ett bystämmoprotokoll från Pitholm där det sägs att ingen i byn får hämta hö 
ur ladorna från klockan sex på kvällen till klockan sex på morgonen utan att ha med 
en annan bybo. Möjligen kan protokollet antyda att det förekommit stölder i byn. En 
annan by vars invånare benämnts tjuvar är kyrkbyn Öjebyn vilka kallats för öje-
bytjuvar (dialektalt oiboitjuva). Belägget finns inte med i enkäten utan kommer från 
Ingegerd Westerlund i Piteå. Förklaringen till namnet var att i Öjebyn fanns sock
enmagasinet där säd varvarades. Även nödhjälpsspannmålen som fördelades 1867-
68 förvarades i byn och i omkringliggande byar trodde man att öjebyborna stal av 
säden.3 

Föräldrarna är bekanta med ortsboöknamn som lulhassafot och kolonister vilket 
är benämningen för invånare i byn Mellanboda. 

Hos eleverna är ortsboöknamnet lulehasaföttren känt. Vidare finns det benäm
ningar som lappar eller renfångare för byborna i Långträsk. Byn ligger i västra 
delen av Piteå socken och lapp har sannolikt här innebörd av 'person som bor i 
utkanten'. Bölebor benämns som tröga och svensbybor som efterblivna. Pålbergsbor 
kallas buschbor. 

Övertorneå 
Den äldre generationen känner till mettäperänlaiset som brukas om Aapuaborna. 
Beteckningen betyder 'skogsbybor' och kan enligt Harald Sturk i Övertorneå an
vändas om vilken by som helst utanför samhället Övertorneå. Ordet används i ned
sättande betydelse. Olof Hederyd berättar att dessa skogsbor ansågs enligt en torne-
dalsfinskt uttryck vara födda bakom Guds rygg. Föräldragenerationen använder 
karppisääret eller garpisäret om Överkalixborna. Se förklaring vid Paj ala. Enligt 
Harald Sturk användes beteckningen vanligen om Kalix eller Nederkalix. Svan-
steinsborna har kallats Pääkkölänlaiset, Rantakisslaiset eller Kissanrantalaisia. 
Enligt Harald Sturk betyder kissa "katt' och ranta betyder 'strand', men Sturk har 
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inte den fulla betydelsen klar för sig. I Svanstein fanns ett bruk där många personer 
från södra Sverige arbetade. På grund av deras språkliga inflytande ville invånarna 
prata svenska och ansågs av de andra byarna i trakten vara malliga. Namnet 
pääkölänlaiset är neutralt och syftar på namnet på en udde i Svanstein, enligt Olof 
Hederyd. 

Eleverna använder beteckningen bushmän om Aapua, Rantajärvi och alla små
byar. I Övertorneå kan vi se att föräldrarna och den äldre generationen använder 
mettäperänlaiset om delar av det område som eleverna benämner bushmän. Stock
holmare kallas för 08:or. 

Västerbottens län 

Bjurholm 
Hos den äldsta generationen lever två ortboöknamn på invånare i Degerfors socken, 
skivsjöskator (dialektalt skivsjöskiren) och granöknarra. 

Dorotea 
Den äldsta generationen känner till ortsboöknamnen tomtåsjöare som betecknar 
Tåsjö socken i Ångermanland eller enligt meddelaren Östra Tåsjö. Vidare tjuv laika-
sjöare (Laiksjö), lavsjölånghalsar (Lavsjö), österormsjötok (Östra Ormsjö) och 
västerormsjötok (Västra Ormsjö), karutsvanabyare (Svanabyn), torrgranåsare 
(dialektalt tö rgr är nås a, Granåsen), varpsjötok (Varpsjö inom Åsele socken) och 
lomsjökloka (Lomsjö inom Åsele socken). Socknarna Hoting, Tåsjö och Strömsund 
har enligt informanten benämnts klyktattare. Vanligen brukas epitetet om ånger-
manlänningar vilka tidigare hade ett Y på bilarnas registreringsplåtar. Personer me d 
Y på bilarna har dragits över en kam och benämnts tjuvfiskare. Invånarna i Dorotea 
samhälle har benämnts östbyssa respektive västbyssa, vilka är neutrala benäm
ningar. Invånarna i samhället benämns även plassare som sannolikt har en nedsät
tande innebörd. 

Föräldragenerationen känner till ortsboöknamnen svartbellvikare (Bellvik), lav
sjölånghalsar (Lavsjö), toktåsjöare (Tåsjö socken i Ångermanland), tjuvtåsjöare, 
storåsela (Åsele socken), tjuvlaiksjöare (Laiksjö) och tomplatsara eller plassara 
(Dorotea samhälle). Östra Storberget kallades Moskva därför att de var inbitna soci
aldemokrater. Byn Häggås benämndes utrikes. Personer från Tåsjö socken benäms 
klyktattare. Personer som har länsbokstav Y på bilen kallas för minktjuvfiskare.4 

Hos eleverna lever ortsboöknamn som plassara, svartbellvika, lavsjölanghalsa 
och svanabytoka. Vidare känner man till namnet Fjollträsket för Stockholm. Prack-
are kallas en person som åker epatraktor runt torget varje dag. En annan enkäts va-
rare skriver om prackare: "Ungdomar som gillar att skruva i bilar och som inte är 
hiphopare eller skatare eller sporttöntar". Benämningen syftar på elever som går 
praktisk linje på gymnasiet. 
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Malå 
Från Malå finns inga svar på frågorna om benämningar på grupper. 

Norsjö 
Från den äldsta generationen finns ett svar att den ärligaste burträskaren stal en get. 
Uppgiften pekar mot att uttrycket tjuvburträskare varit känt. Vidare redovisas orts
boöknamnet gumbodabaggar (dialektalt gumbodabäckra). Eleverna och föräldrarna 
har inte svarat på frågorna om benämningar på grupper. 

Boliden 
Hos den äldsta generationen lever två gamla ortsboöknamn kvar, barfotamedlebor 
(dialektalt beerfotameelesa) och snålmycklebor (dialektalt snalmycklesa). 

Byske 
Hos den äldsta generationen lever en rad ortsboöknamn som ryssarna för storbrän-
nabor, matostvikare, åkerbergstraskare, frussefrostkågebor, högßrdigßllforsare, 
långarmedrängsmarkare, tjuvutlångträskare och fulfinnträskare. Högßrdifällfor-
sare och tjuvutlångträskare är inte upptecknade tidigare. Den neutrala beteckningen 
klubbare för klubbforsborna i Piteå socken visar att man haft kontakt över länsgrän
sen mellan Västerbotten och Norrbotten. Begreppet utbydja syftar sannolikt allmänt 
på folk utanför ens egen hemby. 

Hos föräldragenerationen har ett gammalt ortsboöknamn som röbäckstattare 
överlevt som en benämning på anhängare av hockeylaget Björklöven. Derbymat
cherna mellan Björklöven och Skellefteå AIK är händelser som föder starka känslor. 
Röbäckstattare används även i sin ursprungliga funktion av skelleftebor för att be
teckna Umeå som helhet. 

Bland eleverna lever en benämning på byskeborna som bruksare. Ursprungligen 
betecknade ordet invånare i brukssamhället Yttersfors som låg intill Byske. En neu
tral benämning som eleverna redovisat är cheesbayarna för ostviksbor. Ordet är en 
översättning till engelska av bynamnet. 

Lövånger 
I Lövånger lever ortsboöknamn i alla tre generationerna. Hos den äldsta generatio
nen finns öknamn som vallskalvar, svarttjärnsabborrar, potatisnoretbor (dialektalt 
potetnorsa), tjuvburträskare och blackbollar. Dessa öknamn betecknar med undan
tag av tjuvburträskare byar i Lövångers socken. Tjuvburträskare är en benämning 
på grannsocknen i väster. 

Bland föräldrarna lever öknamnen svartjärnsabborrar, vallskalvar, skogsare för 
byn Mårtensboda, avakossor, burgafflar och potatnorsa. Ordet burgafflar betecknar 
samhället Bureå som ligger i socknen med samma namn. 

Hos eleverna lever öknamnen vallskalvar, svarttjärnsabborrar, skogsare, bure
gafflar och blackbollar. Skolklassen benämner parallellklassen för barna. Vidare 
har man en beteckning på personer som bor i byarna till skillnad från samhället 
Lövånger. Byborna kallas för bushare, dvs. 'de som lever i bushen'. 
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I Lövånger lever kunskapen om ortsboöknamnen i alla tre generationerna. Ele
verna har en beteckning för bybor som sannolikt uppstått som en påverkan från 
media. Även öknamnet på parallellklassen visar att dagens unga har en uppdelning i 
vi och dom men som är annorlunda än hos de äldre generationerna. 

Umeå 
Hos den äldsta generationen lever ortsboöknamn som ansmarksbockar, stöcksjölap-
par och täfteåsillar. Bilister från Västernorrlands län kallas för klyktattare. För
äldragenerationen känner till beteckningen brädgårdsindianer för Holmsundsborna. 
Benämningen anspelar på det sågverk som fanns i Holmsund. Sannolikt är inte 
namnet så gammalt med tanke på efterleden indianer som i alla fall bör ha kommit 
till under 1900-talet. Personer från Örnsköldsvik kallas för klyktattare. 

Bland eleverna lever inga traditionella ortsboöknamn. Däremot har man nyare 
beteckningar på olika grupper. Personer som bor på landet kallas bushisar, bush-
pojke eller bushbonde. Landsbygdsbor sägs komma från bushen. Uttryck som an
spelar på landsbygdsbor är "är du dum eller är du från Grubbe" och "är du dum eller 
är du från Stöcksjö". En stadsbo tycks betecknas som avgasbo. Stadsdelen Ersboda 
kallas för Bronx. Bronx är en nedgången stadsdel i New York. 

Vännäs 
En mängd ortsboöknamn lever kvar hos den äldre generationen. Namnen är sel-
sparrar (Seiet), vännforsgrisar (Vännfors), spölandsbockar (Spöland), brånskalvar 
(Brån), strandstryklare (dialektalt strandstrykla eller strandstrytjela, Strand), sör-
forstvint (Sörfors, Umeå socken), norrforsrävar (Norrfors, Umeå socken), bränn-
landskatter (Brännland, Umeå socken), kåddisråttor (Kåddis, Umeå socken) och 
kassjökaivar (Kassjö, Umeå socken). De sista fem namnen kommer från samma 
informant. Vidare storskobrånsborna (dialektalt storskoabrörn, Brån), överboda-
hundarna (dialektalt bosuppa, Överboda), vännforssvin (Vännfors), bergskittlar 
(Berg) och gubbölegökar (dialektalt gubbörsgöjka, Gubböle, Umeå socken). De 
sista fem namnen samt strandstrytjela kommer från samma informant. 

Föräldragenerationen har inte lämnat några ortsboöknamn.5 Eleverna känner till 
ortsboöknamnen spölandsbockar (Spöland) och vännäsbräck (Vännfors). 

Åsele 
Den äldre generationen har inte lämnat några svar. Föräldragenerationen känner till 
ordet storetret (elak) som är en benämning på doroteaborna. Eleverna känner till be
nämningen surjämtar som används om strömsundsborna i Jämtland. 
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Västernorrlands län 

Bjästa 
Den äldre generationen kände till ortsboöknamnen själakalvar (dialektalt sjalakalva, 
Själevad socken), motok (Mo socken), arnästjuvar (Arnäs socken) och sidensjöme-
sar (Sidensjö socken). Föräldragenerationen redovisar samma ortsboöknamn. Ele
verna brukar eller känner till buschen som är en beteckning på Sidensjöborna. 

Björna 
Den äldre generationen redovisar namnen gideågetter (Gideå socken), arnäskal-

var (Arnäs Socken), anundsjömesar (Anundsjö socken) och sidensjöpesar (Sidensjö 
socken). En beteckning för invånare i Västernorrlands län är klyktattare. En infor
mant berättar också att ortsboöknamnet Gideågetter användes i flottningen på Gide-
älven: "under sorteringstiden i Skisån och Gideälven var det alltid för mycket Gide
ågetter". Föräldragenerationen känner till gideågetter, husumtok (Husum), dyckert 
(Domsjö), arnästjuvar (Arnäs socken) och domsjötok (Domsjö). Eleverna känner till 
ortsboöknamnen gideågetter, arnästjuvar och grundsundas korvar (Grundsunda 
socken). En nyare beteckning som eleverna känner till är luktumbo som benämning 
på husumborna. Husum kallas för Luktum eftersom husumfabriken luktar illa. 

NOTER TILL BILAGA 1 

1 De finska namnen har kommenterats av Olof Hederyd i Haparanda, Harald Sturk i 
Övertorneå och Birger Winsa i Stockholm. 
2 Benämningen Grovern för Södra Blåfors torde vara en neutral benämning. 
3 Muntlig uppgift från Ingegerd Westerlund, Vuxenskolan i Piteå. 
4 Det är oklart om ett namn som Häggda för Harrsjöhöjden har en negativ innebörd. 
5 Namnen Hälla som betecknar södra delen av Brännland och Innåt som betecknar 
norra delen av samma by kan möjligen ha en negativ innebörd. 
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BILAGA 2 
Den geografiska fördelningen av ortsboöknamnen generationsvis. 
Den äldre generationens ortsboöknamn 
Norrbottens län: 
Kiruna kommun 
1. Lainofår 
2. Vittangi visat 
3. Vaskilaiset 

Pajala kommun 
4. Junkabo eller Junkalaiset 
5. Tonttankylä 

Luleå kommun 
6. Lulehasafötter 

Älvsbyns kommun 
7. Nystrandsfår 

Piteå kommun 
8. Alterfår 
9. Pitholmsmygg, Tjuvpitholmare, Pitholmstjuvar 
10. Lillpitelapp 
12. Tjuvlångnäsbor 
13. Klubbskallar 
14. Jävrehackare 

Vännäs kommun 
34. Selsparrar 
35. Vännforsgrisar, Vännforssvin 
36. Spölandsbockar 
37. Brånskalvar, Storskobrånsbor 
38. Strandstryklare 
39. Bergskittlar 
40. Bubbölegökar 

Umeå kommun 
41. Sörforstvintrar 
42. Norrforsrävar 
43. Brännlandskattor 
44. Kåddisråttor 
45. kassjökaivar 
46. Överbodahundar (Bosuppa) 
47. Täfteåsillar 
48. Stöcksjölappar 
49. Ansmarksbockar 

Åsele kommun 
50. Varpsjötoken 
51. Lomsjokloka 

Arvidsjaurs kommun 
15. Saligglopmmersträskbor 

Västerbottens län 
Skellefteå kommun 
16. Ryssar (Storbrännan) 
17. Åkerbergstraska 
18. Högfardigfällforsare 
19. Tjuvutlångträskare 
20. Fulfinnträskare 
21. Långarmedrängsmarkare 
22. Frussenfrostkågebor 
23. Matostvikare 
24. Snålmycklebor 
25. Barfotemedlebor 
26. Tjuvburträskare 
27. Svarttjärnsabborrar 
28. Vallskalvar 
29. Blackbollar 
30. Potatisnoretbor 

Norsjö kommun 
31. Gumbodabäckrar 

Dorotea kommun 
52. karutsvanabybor 
53. Lavsjölånghalsarna 
54. Tjuvlaijsjöborna 
55. Platsarna 
56. Österormsjötoken 
57. Västerormsjokloka 
57b. Torrgranåsarna 

Jämtlands län 
Strömsunds kommun 
58. Tomtåsjöborna 
59. Klyktattare (Hoting, Tåsjö, Strömsund) 

Västernorrlands län 
Örnsköldsviks kommun 
60. Gideågetter 
61. Arnäskalvar 
62. Själakalvar 
63. Motoken 
64. Sidensjömesarna, Sidensjöpesar 
65. Anundsjömesar 
66. Klyktattare 

Vindelns kommun 
32. Granöknarrar 
33. Skivsjöskiror 
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Karta över den äldsta generationens namn. 
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Föräldragenerationens öknamn 

Norrbotten 
Kiruna kommun 
1. Lainofar 
2. Vittangi visat 
3. Vaskilaiset 

Paj ala kommun 
5. Junkkalaiset 
6. Kainulasjärvi tonttua 

Kalix kommun 
6. Kavelsangis 
7. Risölapp 
8. Nyborgskråkor 
9. Karppisääreet 

Överkalix kommun 
10. karppisääret 

Luleå kommun 
11. Lulehasafötter 

Älvsbyns kommun 
12. Älvsbytattare 

Piteå kommun 
13. Alterfår 
14. Pitholmstjuvar, Pitholmstogamoj 
15. Roknäsherrar 
16. Lillpitegöuda 
17. Bodsjöänglar 
18. Kolonister 
19. Fiskmåsar, Måsar, Skrattmås 
20. Jävrehackare, Jävrebov 

Arvidsjaurs kommun 
21. Saligglommersträskbor 
21b. Flatbottningar 

Västerbottens län 
Skellefteå kommun 
22. Finnträsktattare 
23. Burgafflar 
24. Svarttjärnsabborrar 
25. Vallskalvar 
26. Skogsarna 
27. Avakossor 
28. Potatisnoretbor 

Umeå kommun 
29. Rödbäckstattare 

Åsele kommun 
30. Storåselebor 

Dorotea kommun 
31. Lavsjölånghalsare 
32. Tjuvlaiksjöa 
33. Tomplassare, plassare 
34. Svartbellvikare 

Jämtlands län 
Strömunds kommun 
35. Tokåsjöare, klyktattare 

Västernorrlands län 
Örnsköldsviks kommun 
36. Gideågetter 
37. Husumtoken 
38. Arnästjuvar 
39. Själakalvar 
40. Domsjötok, Dyckert 
41. Motoken 
42. Sidensjömesar 
43 .Minktjuvfiskare 
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Karta över föräldrarnas namn. 
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Elevernas öknamn 

Norrbottens län Vännäs kommun 
Pajala kommun 11. Spölandsbockar 
1. Junkkalaiset 12. Vännäsbräck 

Luleå kommun Dorotea kommun 
2. Lulehasafötetr 13. Svanabytoken 

14. Lavsjölånghalsar 
Piteå kommun 15. Plassare (Dorotea) 
3. Måsar, Fiskmåsar 16. Svartbellvikare 
4. Jävrehackare 

Jämtlands län 
Västerbottens län Strömsunds kommun 
Skellefteå kommun 17. Suijämtar 
5. Bruksare 
6. Burgafflar Västernorrlands län 
7. Svarttjärnsabborrar Örnsköldsviks kommun 
8. Vallskalvar 18. Grundsundaskorvar 
9. Skogsare (Mårtensboda) 19. Gideågetter 
10. Blackbollar 20. Arnästjuvar 
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Karta över elevernas namn. 





Dialektgränsen — var går den? 
Om människors mentala gränser i norra Norrland 

Av KRISTINA KRAM 

En gumma i Hacksjö i Vilhelmina, som hade vuxit upp i byn Norrvik invid Lycksele
gränsen på 1870-talet, berättade, att när hon som ung tog pigtjänst i Lycksele, så re
tade folk henne för hennes vilhelminamål. I synnerhet drängen på gården var stygg 
med att härma henne. Men hans husbonde tillrättavisade honom: 
- Hon talar nog lika rätt som vi. Hon talar sitt modersmål.1 

Talar sitt modersmål gör, förhoppningsvis, även de som besvarat den del i vår enkät 
som handlade just om dialekter. Men även om det som flera undersökningar2 tyder 
på är allt färre som i dag talar lokal dialekt har de flesta ändå fortfarande något slags 
uppfattning òm i vilken by den egna dialekten slutar och nästa tar vid. Drygt 300 
elever, föräldrar och mor- eller farföräldrar i norra Norrland ritade in det av dem 
upplevda dialektområdet på enkätundersökningens karta, och dessa områden ligger 
till grund för den här artikeln. Det fanns en karta för varje generation, så att det 
skulle vara enkelt att sammanställa dem och jämföra dem både generations vis och 
områdesvis. När nu dessa tre generationer jämförts med varandra har ett mycket 
intressant resultat framkommit, som dock ställer fler frågor än det besvarar. 

De orter vi fatt svar ifrån är från norr till söder Kiruna, Gällivare, Pa j ala, Över-
torneå, Vuollerim, Boden, Arvidsjaur, Sorsele, Piteå (skolorna i Pitholm & Sjulnäs), 
Hortlax, Byske, Malå, Norsjö, Boliden, Lövånger, Dorotea, Åsele, Bjurholm, Vän
näs, Umeå (Tegs centralskola), Björna och slutligen Bjästa. Enkäten besvarades 
sålunda av 23 skolor av de sammanlagt 34 den sänts till. Antalet svar från de olika 
skolorna liksom från de olika generationerna varierar starkt, vilket gör att vissa 
områden naturligtvis kan tillmätas större reliabilitet än andra. Jag har dock valt att 
redovisa även mer osäkra resultat, eftersom de kan vara av intresse för upplägget av 
den här pilotstudiens fortsättning. 

Jag kommer i den här artikeln att först ge några generella tankar kring dialektom
rådena, deras storlek, utseende och generationsspecifika drag, varefter jag går när
mare in på några dialektområden som visat sig särskilt intressanta. Artikeln kommer 
inte att ge några anspråk på att närmare förklara de resultat undersökningen gett, 
men det vore en önskvärd framtida studie att fa ta reda på varför områdena uppfattas 
som de gör. Här redovisas i stället vilka områden som framkommit och hur dessa 
cirklar förhåller sig till varandra, när det gäller hela det undersökta området, samt de 
generationsvariationer som framkommit. 
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GENERELLA MÖNSTER I IDENTIFIKATIONSOMRÅDENA 

Ett överskådligt identifikationsområde 
När vi sände ut enkäten hade jag en föreställning om att de yngsta informanternas 
dialektcirklar skulle vara markant större än de äldre generationernas. Jag tänkte mig 
då att eftersom dialekterna utjämnas allt mer skulle de vara mindre medvetna om de 
olika skillnader som förr fanns från by till by och mer identifiera sig med hela den 
region de bor i. Överraskande nog har det dock visat sig att det är föräldrarnas cirk
lar som är störst. De flesta områden i elevernas kartor är ungefär 4 mil i fyrkant 
stora, medan medeltalet för föräldrarna är ungefär 6 mil (se vidare nedan). Den 
äldsta generationens områden är svåra att mäta därför att det dels är färre som sva
rat, dels är områdena mer olika varandra. Den totala ytan på de kartor informanterna 
hade att markera sina områden på var ca 20x20 mil. 

På vad bero de skillnader i dialektområdets storlek de tre generationerna uppvi
sar? En möjlig teori är att de åttondeklassare som besvarat enkäten inte varit till så 
många olika delar av sin kommun/region ännu ätt de kan ha en uppfattning om hur 
man talar i de olika delarna - därför kan de heller inte identifiera sig med dem. Al
ternativen blir då att endera ringa in sin egen ort samt centralorten i de fall de skiljer 
sig åt, eller att ringa in ett område som är mycket stort, beroende av om det är den 
lokala eller den regionala identiteten som upplevs starkast. Föräldrarna däremot är 
rimligtvis mer beresta på hemorten och kan skilja de olika byarna från varandra, 
samtidigt som de har en större medvetenhet om de regionala skillnaderna. Hur om
rådenas utbredning skulle ha sett ut på en större karta kan vi bara spekulera om. 

I vår fråga hade vi inte specificerat om det var den regionala dialekten eller det 
lokala, mer genuina målet respondenterna skulle ringa in. Eftersom vi inte vet på 
vilka grunder cirklarna fått den form de har, kan vi inte uttala oss om vad det säger 
om de svarandes dialektmedvetenheten. Men när det gäller cirklarnas inbördes stor
lek är det slående hur jämn täckning geografiskt sett de har. De minsta områdena är 
eleverna i Övertorneås, vilka mäter ungefär 2x3 mil. De ojämförligt mest utbredda 
är de från Pajala, där samtliga generationer dragit upp områden från Karungi i söder 
till Muonio i norr (där kartan slutat). Det faktum att områdenas storlek är så lika 
tyder på att det tycks finnas någon slags "idealstorlek" på ett dialektområde — kan
ske just den storlek en människa utan större problem kan överblicka? Eftersom de 
inringade områdenas area är ungefär lika stor inom generationerna, kan man kanske 
försiktigtvis dra den slutsatsen a tt människor uppfattar sitt "dialektala närområde" 
som en överskådlig yta. Med "överskådlig yta" menar jag här ett område där man 
har god kännedom om geografin, folket som bor där och språkyttringar i form av 
dialektala drag som ordförråd, uttal m.m.. Frågan om vilken nivå av dialekt en-
kätsvararna tänkt på när de ringat in sina områden är i detta sammanhang mycket 
relevant, eftersom det från flera orter finns ett större och ett mindre inringat område, 
som på kartan nedan där jag sammanställt alla generationernas från Hortlax svar. 
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Karta över det större och det mindre område som uppgiftslämnarna i Hortlax upple
ver. 
Anm: Dessa två områden är lika tydliga i alla tre generationernas svar. Det större 
området följer nord- och sydgränsen för den medeltida socknen, och östgränsen 
följer ungefärligt den gräns som Piteå socken fick mot Arvidsjaur på 1600-talet. 

Formen följer nya kommmunikationsvägar 
Områdena är tämligen homogena till sin form, de allra flesta har dragit någorlunda 
runda ringar kring sina identifikationsområden. De är även homogena över genera
tionerna: formerna liknar ofta varandra från de olika generationerna i samma enkät. 
Men även när det gäller formen finns intressanta iakttagelser att göra, och en sådan 
är att identifikationsområdena förändras när kommunikationsmöjligheter som vägar 
och järnvägar byggs om. När människor kan ta sig till nya platser, förändras även 
deras attityder till dessa och avgränsningen mellan vilka som är "vi" och "dom" 
förändras. Eftersom gränserna är relationella, socialt relaterade, flyttas de när män
niskor erövrar nya sociala bekantskaper i andra områden. Det innebär att en så enkel 
sak som att en familj börjar handla i en ny ort kan förändra gränserna för det område 
den familjen identifierar sig med. 

I t.ex. Hortlaxområdet tycks medvetenheten o m var gränserna går vara ganska 
stor: i stort sett alla uppgiftslämnare har ritat in den större eller den mindre cirkeln 
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(se karta ovan). Vissa områden är ingående dragna mellan enskilda byar, andra är en 
stor otydlig cirkel eller halvcirkel. Jag har inte tagit med de cirklar, på framför allt 
elevernas kartor, vilka gått runt allt som kartan täcker. Det vore intressant att tänka 
hur dessa cirklar — det kan röra sig om cirka 10 st — hade sett ut om kartan täckt 
ett ännu större område: som det nu är har kartorna täckt ett område av ca 20x20 mil 
med skolans centralort (alltså ej alltid = kommunens centralort) ungefärligen i mit
ten. 

Vissa enkätsvar med en specifikt formad cirkel visar stora likheter i formen mel
lan generationerna på samma enkät, fast formen i sig skiljer sig från "det normala" 
på just den orten. Kanske är det familjer som bott länge på samma ställe och har en 
gedigen kunskap om de olika byarna och deras dialekttalande? Eller är det å andra 
sidan nyinflyttade, eller familjer som av någon anledning står aningen utanför by
gemenskapen? 

I frågan om cirklarnas form och storlek är det också lätt hänt, tror jag, att ele
verna påverkats av sina föräldrar vid dragandet av gränslinjerna, vilket skulle inne
bära att elevernas område inte motsvarar vad de faktiskt upplever/tror, utan mer de 
föreställningar de fatt utifrån. När det i så fall skulle vara fallet är givetvis omöjligt 
att säga. Det finns dock en annan tendens som visar att främst föräldrarnas och den 
äldsta generationens gränsmönster liknar varandra på samma enkät och att elevens 
mönster ser annorlunda ut. Detta kan tyda på att mormor/m.fl. och mammas/pappas 
uppfattningar är mer lika varandra än mammans/pappans o ch barnets. Det verkar 
alltså finnas en delad uppfattning i en del enkäter om hur stort ett dialektområde är . 
Eftersom vi inte vet om de tre personer som svarat på „samma enkät är släkt med 
varandra eller inte, kan vi tyvärr inte dra några slutsatser om i vilken mån detta 
skiljer sig från generation till generation inom samma familj. 

Ett exempel från en Kiruna-enkät: föräldern har dragit ett område från Skaulo i 
sydöst till Rensjön i nordväst, norrut väster om Karesuando täckande Oksajärvi i 
öster men dock inte Lahlo. Den äldre personen har täckt ett område från Malmber
get i sydöst till Karesuando med en utbuktning väster om Kiruna samt österut till 
Oksajärvi. Elevens karta däremot går från Kiruna efter landsvägen/järnvägen i nord
västlig riktning upp till Bergfors (se karta på nästa sida). 
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|__ |_ I— Elevens upplevda dialektområde 

Karta över hur tre informanter, i tre generationer, upplever sitt respektive dialektom
råde i Kiruna. 
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GAMLA SOCKENGRÄNSER LEVER 

Vissa områden går in i — överlappar — varandra, andra går gräns i gräns. Västerut 
från Umeå till exempel finns tre cirklar från Umeå, Vännäs och Bjurholm som går i 
varandra likt en spiral fram till Bjurholm, men mellan Bjurholm och örnsköldsviks-
området går gränsen tydligt efter Lögdeälven3 upp till Norrfors. Likaså ligger cirkel 
i cirkel mellan Skellefteå och Malå, men norrut mellan Skellefteå och Piteå följer 
gränserna för identifikationsområdena länsgränsen — den, som var den medeltida 
sockengränsen.4 Detta senare är mycket tydligt i de områden som markerats från 
Hortlax, Pitholm, Sjulnäs och Byske skolor. Den gamla gränsen mellan Piteå och 
Skellefteå socken, senare Byske socken, framträder med all önskvärd tydlighet som 
levande i informanternas sinnen. Det är tvivelsutan den gräns som framträder tydli
gast i det insamlade materialet. De äldsta informanterna från Norsjö och i viss mån 
även de från Byske har markerat cirklar som helt överensstämmer med gränsen för 
Skellefteå gamla socken med undantag av sydgränsen, som följer Burträsks norra 
1600-talsgräns mot kusten (se karta nedan). Här följer även Byskes och Bolidens 
cirklar den gamla medeltida länsgränsen väster om Jörn. Norrut från Piteå är grän
sen också tydlig mot Luleå. Markeringarna följer den medeltida sockengränsen, 
vilken här sammanfaller med ett antal belagda isoglosser5 som skiljer pite- och lu
lemålen ifrån varandra.6 Tack vare främst Karl-Hampus Dahlstedt sammanställ
ningar av var i landskapet olika dialektmarkerande uttalsgränser går, kan vi här se 
att de gränser människorna själva upplever stämmer överens med dem som forskare 
kunnat belägga i olika undersökningar.7 

Hur ser då detta ut i inlandet, frågar sig kanske den intresserade läsaren. Det frå
gar vi oss också — tyvärr har vi inte fått tillräckligt många svar från inlandskommu
nerna i Västerbotten och Norrbotten för att kunna utläsa några tendenser ur dem. 

Vid en jämförelse mellan gamla sockengränser och de områden respondenterna 
inringat märks att också cirklarna kring Boliden, Norsjö, Malå och Sorsele samtliga 
tycks ha sin sydligaste kant där sockengränsen gick förr. Även här verkar sålunda de 
gamla kulturgränserna ha kvar viss betydelse för människorna i trakten. 

En annan intressant tendens, nämligen att sydgränsen håller på att flyttas söderut 
vid kusten kan skönjas i enkäter från främst elever men även från föräldrar (se 
nedan). Tydligast märks det i områden kring stora kommunikationsleder, såsom E4. 
Det skulle innebära att f.d. sockengränsen mellan Piteå och Skellefteå, nuvarande 
länsgränsen, håller på att mjukas upp som geografisk dialektavdelare. 

De i vissa fall medeltida sockengränserna lever kvar i människorna mer eller 
mindre medvetet, och verkar överföras från generation till generation. "Att byg
demålen geografiskt fördelar sig efter de medeltida socknarnas gränser är en erfa
renhet som också har gjorts på andra håll i Sverige, t.ex. i Dalarne", skriver 
Dahlstedt & Ågren.8 Den enhet och gemenskap socknen gav fyllde ett socialt behov 
som ledde till att dialekten inom socknen utvecklades tämligen enhetligt emedan 
skillnader uppstod emellan socknarna. Härigenom blev dialekten "ett kännemärke, 
som skilde dem från utbölingar",9 och som sådan fungerar dialekterna fortfarande i 
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dag. Den sociala prestige dialekten innebär på hemorten, och den funktion den fyller 
som markör för vilken geografisk och social grupp en människa vill tillhöra, borgar 
för att dialekterna inte är utdöende trots att de förändras.10 

ToXJcmoA/r^ \^J&/60r 

Karta över de gamla sockengränserna, från medeltiden och senare, samt hur tre 
generationers informanters egna uppfattningar om sina respektive dialektområden 
överensstämmer med dessa. Källa: Dahlstedt & Ågren 1954. 
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NYA KOMMUNIKATIONER FÖRÄNDRAR DIALEKTOMRÅDEN? 

De områden som respondenterna i Kiruna ringat in visar tendenser som troligtvis 
har sin botten i förändrade kommunikationssystem och färdriktningar. Flera av de 
äldre har dragit sina dialektmarkeringar ända upp till Karesuando, samtidigt som de 
även går ner till Malmberget. Elevernas gränser däremot går entydigt upp mot riks-
gränsen — efter (järn)vägen — mot Norge. Medan de äldre sålunda identifierar sig 
med dialekten i en nord-sydlig riktning, är föräldrarnas områden mer blandade och 
elevernas slutligen går i en öst-västlig riktning. 

Samma byte av identifikationsriktning ser vi i enkätsvaren från Bjurholm. Där 
går elevernas cirklar runt själva tätorten samt ut mot Umeå, medan de äldstas går i 
sydöstlig riktning ner till Nordmalingskusten. Samma resultat har vi fatt från Tegs
skolan i Umeå, där eleverna ringat in centralorten medan den äldsta generationens 
svar i några fall går ända ner till Husum. Föräldrarnas områden går åt båda dessa 
håll. Detta att områdenas riktningar går åt olika håll i de olika generationerna märks 
från flera orter, bl.a. Bjästa, Boliden, Dorotea och Åsele. Det som tycks vara gemen
samt är att eleverna i större utsträckning än de andra uppgiftslämnarna använder de 
allmänna kommunikationssystemen, som järnvägen och större vägar, som riktmär
ken för sin identifikation. Det innebär att de markerade områdena i stor utsträckning 
far en öst-västlig utbredning, i många fall i riktning mot kusten. Det är ju också en 
helt naturlig utveckling eftersom vi människor känner igen oss mer i och lättare 
identifierar oss med områden vi känner bättre till, och därför gör förbättrade kom
munikationsvägar att våra identifikationsområden förändras. Även uppgifterna från 
Pajala visar kommunikationssystemens betydelse i dessa sammanhang: fastän ele
vernas cirklar är breda i öst-västlig riktning också, är det älven och gränsen mot 
Finland som står i centrum för identifikationsområdena.11 I svaren från Vännäs där
emot märks ingen vilja att dra sig i östlig riktning, utan där är i stället cirklarna mer 
runda. 

Kanske är de här resultaten ett tecken på att den geografiska identifikationen 
håller på att ställas i skuggan av en annan identifikationsindelare som i högre grad 
bygger på rörlighet och sociala band. 

Kommunikationsmöjligheternas betydelse för identifikationen är något mycket 
intressant, väl värt närmare undersökningar. Särskilt tycks detta gälla för orterna i 
kustlandskapen. När det gäller länsgränsen mellan Norrbotten och Västerbotten 
verkar det som att informanterna på sydsidan gränsen följer den exakta länsgränsen 
mer sorgfälligt än dem som bor på norra sidan. Kan det vara så, att identifikations
viljan i sydlig riktning är starkare än i nordlig riktning? I Byske och Hortlax är syd
gränsen mer utspridd än den i norr. I båda fallen märks en förändring över tid i detta 
hänseende: det är fler av elevernas cirklar som skär över länsgränsen söderut än av 
den äldsta generationens cirklar, och även om den här tendensen finns på flera orter 
är det framför allt, som nämnts ovan, vid kusten förändringen märks. Om en lik
nande undersökning skulle göras i området om låt oss säga tio år, t ror jag att det vi 
nu ser som en vag tendens kommer att vara en markant förändring av identifika
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tionsområdet. En möjlig förklaring till att gränserna är mer markanta mot vissa vä
derstreck än mot andra är, att gränsen åt det hållet korsats mindre. Åt det håll orts
borna haft kommunikationer, åkt för att handla eller gå i skolan eller kyrkan blir 
gränserna flytande och vi- och dom-uppdelningen vagare, medan det är lättare hänt 
att man gör sig föreställningar om de områden man vanligtvis inte far till så ofta. 
Kommungränserna har säkerligen även de betydelse, då de är svåra att bortse ifrån 
som identifikationsområden även om gränsen för dialektområdet är en annan. 

Åsele, Dorotea och Vilhelmina är tre orter i trekant med ungefär lika långt mel
lan varandra. Här kan vi se, att åselebornas område inkluderar Dorotea men uteslu
ter Vilhelmina, medan doroteabornas område är något större och inbegriper både 
Åsele och Vilhelmina. Inga cirklar går så långt nordöst som till Lycksele. Det vore 
naturligtvis av största intresse att se hur vilhelminaborna uppfattar sitt dialektom
råde, men tyvärr hör Vilhelmina till den av de orter vi inte fatt svar från. Även på 
dessa orter kan man vid en jämförelse märka att eleverna, främst de från Dorotea, 
drar sig österut efter "vägen sju älvar" (riksväg 92). Mellan Åsele och Lycksele 
lappmarker löper det många isoglosser, vilka av gammal hävd delar upp området. 
Dahlstedt & Ågren menar att målet i Åsele lappmark "i allt väsentligt är Ångerman-
ländska. I Lycksele lappmark (utom Malå) talas däremot en dialekt, som starkt på
minner om målen i Umeå, Vännäs och Degerfors".12 

Att orter som ligger nära varandra skulle ha ungefar samma identifika-tionsom-
råde kan tyckas naturligt. Som vi sett ovan stämmer dock inte alltid detta, vilket 
även enkätsvaren från Pitholms och Sjulnäs' skolor visar exempel på. Medan svaren 
från Pitholm uppvisar övervägande små kustnära cirklar mellan länsgränsen i söder 
och Långträsk i norr, går Sjulnäs' enkätsvars cirklar från länsgränsen upp till Antnäs 
och västerut ända till Vistheden. Det är även fler av cirklarna från Sjulnäs som smu
git sig över till den södra sidan om länsgränsen. 

SAMMANFATTNING 

Dialektmedvetenheten inom det norrländska området är fortfarande stor — kom
mentarer av typen "Högland [i Dorotea kommun] har en dialekt som skiljer sig" har 
inte varit ovanliga. De svar vi fatt från informanterna visar att de, mer eller mindre 
omedvetet, har en klar uppfattning om att det någonstans går en grans för vilka som 
talar lika och vilka som talar annorlunda. Enkäten som den här artikeln bygger på 
hade som övergripande syfte att tydliggöra hur människor i Norrland i dag uppfat
tade de dialektgränserna, och att säga något om hur de områden såg ut som tre ge
nerationer människor identifierade sig med språkmässigt. Det har den också gjort. 
Vi har fatt en överblick över vilka dialektområden folket upplever och kunnat kon
statera att många av de gamla gränserna fortfarande lever kvar i människorna. 
Flera av områdesgränserna är fortfarande beroende av gamla sockengränser, men en 
del gränser håller på att flytta på sig med hjälp av nya kommunikationsmöjlig
heter som vägar och järnvägar ger. Denna förändring märks tydligast i elevernas 
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svar, där elever från flera orter märkbart markerar sina områden efter nya vägar, 
järnvägar eller ut mot kusten. 

En överraskning för mig har varit att de flesta områden som markerats var unge
fär lika stora. Naturligtvis finns det elever som gjort gigantiska ringar över hela 
kartan, samt (främst) äldre som gjort väldigt små ringar kring den egna orten. Där
emellan är dock resultatet förvånande jämt, vilket kan tyda på att det finns en ideal
storlek för hur stort ett dialektidentifikationsområde är, som hänger ihop med 
hur stor yta en människa kan överblicka och ha kontroll över mentalt. 

Den här genomgången har gett en bild av hur de nordnorrländska dialektområ
dena ser ut i människors medvetande. Den har dock inte haft ambitionen att svara på 
frågan varför de ser ut som de gör — den kanske mest intressanta f råga, som far 
anstå till studiens fortsättning. 
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NOTER 

1 K.-H. Dahlstedt & P.-U. Ågren 1954 s. 283. 
2 Se bla. Lisa Erikssons Man talar inte dialekt med kungen i alla fall, i Kulturens 
frontlinjer 11. Umeå 1998. 
3 Notera att sydvästgränsen för Bjurholms cirkel inte följer länsgränsen i första hand 
utan Lögde älv, vilket gäller samtliga generationer. 
4 K.-H. Dahlstedt & P.-U. Ågren 1954 s. 287 
5 En isogloss är en dialektgränslinje, som geografiskt skiljer två dialektala drag från 
varandra. 
6 Se Dahlstedt & Ågren 1954 s. 284. 
7 Intressant läsning finns även i Norrländsk uppslagsbok (NU) 3 under artikeln 
Norrland: dialekter m.fl. liksom under uppslagsorden Västerbotten .dialekter (NU 4) 
och Norrbotten:dialekter ( NU 3). 
8 Dahlstedt & Ågren 1954 s. 286. De gamla sockengränsernas betydelse för 
dialektidentifikationen konstateras även av Gunvor Flodell i hennes studie om 
Bjurholmsdialekten. Den studien, kallad "Det lilla språket " som gränsmarkör är 
under utgivning i serien Kulturens frontlinjer 11. 
9 Dahlstedt & Ågren 1954 s. 286 
10 För en utförligare diskussion om dialektens funktioner i dagens samhälle, se 
Kristina Kram: Hasselamålet, en dialekt i förändring. C/D-uppsats från Institutionen 
för nordiska språk, Umeå universitet 1997, och Dahlstedt, K-H: Dialekt och 
högspråk i nutidens Sverige, särskilt i Norrland, i: Det moderna Skandinaviens 
framväxt. Uppsala 1978. 
11 Birger Winsa Från ett "vi" till ett "dem": Torne älv som kulturgräns, i: Språkliga 
och kulturella gränser i Nordskandinavien, Kulturens frontlinjer 7. Umeå 1997. 
12 Dalhstedt & Ågren 1954 s. 283. 
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