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I forskningsprogrammet Kulturgräns norr: Förändringsprocesser i tid och rum, som
finansieras av Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, är basbegreppet gräns. Dels granskas 
kulturgränser som utgör sega, tidsmässigt djupt förankrade strukturer inom ett geografiskt 
rum, dels krafter som på olika sätt sveper fram över rummet och ibland förmår utradera en 
kulturgräns, men ibland lämnar en gammal gräns helt orubbad. För att detta tvärvetenskapliga 
forskningsfält med framgång skall kunna genomlysas, samlar programmet forskare från åtta 
ämnen vid främst Umeå universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet.

Projektets redaktion utgörs av professor Lars-Erik Edlund (seriens huvudredaktör) och 
forskningsassistent Anna Karolina Greggas (redaktör). Skrifterna kan beställas genom Anna 
Karolina Greggas. Adress: Kulturgräns norr, Institutionen för litteraturvetenskap och nordiska 
språk, Umeå universitet, 901 87 UMEÅ. Hemsida: http://www.umu.se/littnord/KGN.

SUMMARY: The project Kulturgräns norr: Förändringsprocesser i tid och rum (Cultural 
Boundaries in northern Scandinavia: Temporal and Spatial Processes)

The basic concept of the project Kultur gräns norr: Förändringsprocesser i tid och rum (Cul
tural Boundaries in northern Scandinavia: Temporal and Spatial Processes) is boundary. 
Cultural boundaries constituting structures firmly established within a geographical area are 
studied as well as dynamic forces which affect the area in various ways and, sometimes obli
terating a cultural boundary, while, at other times leaving an old boundary untouched. In 
order to successfully penetrate this interdisciplinary field, researchers from eight disciplines 
take part in the project.

The northern part of Sweden is eminently suitable for many studies within the project. In 
this respect the Skellefteå area is an important “study area” but studies are also being carried 
out in Tomedalen, among other places. Our aim is to apply a diachronic perspective. The 
cultural and linguistic interaction between Sami, Finnish and Swedish elements at different 
times is another theme where the linguistic, historical, economic and ecological projects work 
in close co-operation. Another important theme is the shifting of the timber frontier, espe
cially during the 19th century.

The project often takes an area in northern Sweden as its starting point but the problem- 
oriented approach is always superordinate. By carrying out the studies on a macro level as 
well as on a micro level, the prerequisites for a comparison and a synthesis as well as for 
extreme accuracy of detail are well provided for. The latter is rendered possible not least by 
the computerized, demographic material, which allows studies on different levels of aggrega
tion all the way down to families and individuals. Many studies use this material as their 
starting-point. Important points of departure can also be local historical material.

When the studies have been completed, important contributions to the international discus
sion of cultural boundaries and cultural areas will hopefully have been made in this interdis
ciplinary demonstration of strength that Kulturgräns norr constitutes.
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Kulturgräns norr 
Om kulturella gränser och forändringsprocesser i norra Sverige1

a v  L a r s -E r ik  E d l u n d

In l e d n in g

I slutet av 1950-talet redovisades i ett antal artiklar i Norrländsk tidskrift den forsk
ning som då bedrevs om de nordliga delarna av Sverige. Erik Bylund, Björn Collin- 
der, Karl-Hampus Dahlstedt, John Granlund, Gunnar Qvamström, Harald Wik m.fl. 
var några av dem som medverkade i artikelserien. Man inser, när man läser artik
larna drygt fyrtio år senare, både vilka stora utmaningar som fanns för dem som 
ville arbeta med norrländska problem och vilka uppenbara luckor i vetandet som 
förelåg. Kombinationen av stora utmaningar och brister i kunskapsläget kändes 
säkert lockande för de forskare som knöts till det vid mitten av 1960-talet grund
lagda Umeå universitet. Universitetet fick också en god start på sin verksamhet, 
främst för att den första generationen umeforskare på det humanistiska (och sam
hällsvetenskapliga) området i så hög grad var inriktad på att öka kunskapen om det 
norra Sverige och angränsande nordskandinaviska områden. Tvärvetenskapliga 
satsningar, såsom det av arkeologen Evert Baudou ledda Luleälvspr oj ektet i början 
av 1980-talet, fördjupade den humanistiska forskningen i Umeå, och breddade den 
dessutom ut mot samhälls- och naturvetenskaperna på ett också ur nationellt per
spektiv intressant vis.

I arbetet som chefredaktör för Norrländsk uppslagsbok2 fick jag vara med och 
sammanfatta min generations vetande om det nordsvenska området. Det är bara att 
konstatera att kunskapstillväxten på detta fält varit betydande under de senaste de
cennierna; framför allt vad gäller den nordskandinaviska förhistorien. Men även om 
den humanistiska forskningsfronten rörande ”forskningsobjektet” Norrland flyttats 
fram avsevärt under de senaste decennierna, återstår oändligt mycket att göra för att 
fylla ut luckorna i vetandet om landsdelen och de angränsande områdena. Det av 
Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond sedan några år stödda projektet Kulturgräns 
norr: Förändringsprocesser i tid och rum3 kommer att ytterligare bidra till utforsk
ningen av det ”nordliga rummet”. Jag skall här förmedla lite om dessa tvärveten
skapliga studier och redovisa en del resultat så här långt. Som läsaren snart märker 
är det ibland konkreta forskningsresultat som redovisas, i många andra fall däremot 
works-in-progress.
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N å g r a  t e o r e t is k a  o c h  m e t o d o l o g is k a  u t g å n g sp u n k t e r

Kulturgränser och kulturområden är universella företeelser och har uppmärksam
mats i betydande utsträckning i tidigare forskning. Ofta är det -  det lär oss vår em
piri och det bestyrks av undersökningar från många håll -  fråga om dynamiska 
gränser som är påfallande genomträngliga, andra gånger kan gränserna däremot vara 
mer särskiljande.4

Ambitionen hos en äldre generation geografer var att avtäcka den homogena (el
ler naturliga) regionen och dess gränser genom en analys av geologiska, klimatiska, 
socio-ekonomiska och kulturella egenskaper. Den naturliga regionen blev dessa 
geografers forskningsobjekt. Många högst intresseväckande ”regionporträtt” produ
cerades också, bl.a. inom den franska skolan med Paul Vidai de la Blache 
(1845-1918) i spetsen. Skolbildningens naturdeterministiska betraktelsesätt ledde 
dock rätt snart forskningen in i en återvändsgränd. ”Den geografiska verkligheten 
var inte statisk och den specialiserade geografiska forskningen intresserade sig 
alltmer för själva förändringsprocesserna, både vad gällde natur, samhälle och 
kultur”, som kulturgeografen Staffan Helmfrid så träffande uttrycker saken.5

I dagens mångvetenskapligt inriktade forskning uppfattar många forskare rummet 
som en kulturell konstruktion, ”skapad och upprätthållen i sociala relationer och i 
tankevärlden, inte i första hand som en konkret geografisk lokalitet som bildar en 
fysisk ram kring en folkgrupps tillvaro”, för att låna ord av Nils Storå.6 Man kan här 
tala om ett kognitivt rum.7 Ett sådant perspektiv har onekligen mycket som talar för 
sig.8

Vid analysen av ett kulturområde, och vid fastläggandet av gränser kulturområ
den emellan, är urvalet av fenomen som ”konstituerar” områdena av stor betydelse. I 
den tidiga karteringen av kulturella fenomen kan man finna exempel på att viss 
arkeologisk evidens, förekomst av en typisk artefakt i bondekulturen och ett speci
fikt ord, ett ljudfenomen eller en böjningskategori på ett ganska oreflekterat sätt 
fördes samman till markörer som ansågs konstituera ett kulturområde och därmed 
var representativa kategorier vid avgränsningen mellan områden. Många exempel 
kan tas fram ur litteraturen, jag nöjer mig med ett. I en artikel i Bidrag til bonde- 
samfundets historié (1933)9 diskuteras utbredningen av vissa redskapstyper för 
linberedning samt av särskilt vinterkök samman med utbredningen av bakre r, detta 
i syfte att fastlägga en i sammanhanget relevant kulturgränsrelaterad empiri. Sam
bandet mellan de nämnda företeelserna är emellertid svårt att se, och de nämnda 
kategorierna är av högst varierande ålder. Att på detta sistnämnda sätt söka samband 
mellan evidens från skilda ämnen kan därför svårligen försvaras. Utbredningsgrän- 
ser som löper intill varandra behöver ju inte alls tolkas som samvarierande; den ena 
gränsen kan vara en retardationsgräns, den andra en yttergräns för ett innovationsfe- 
nomens spridning. Tidsperspektivet måste således mycket noga beaktas. Den farli
gaste fällan i karttolkningen är annars, generellt sett, att glömma att en kartbild i 
bästa fall ger en ”synkron och över hela ytan likvärdig skenbart statisk ögonblicks
bild ur i regel komplexa dynamiska förlopp”.10

En annan uppenbar fälla som lurar är att man drar slutsatser om samband mellan 
grupper av fenomen som faktiskt medtagits vid en kartering, medan de samband



som reellt föreligger istället skall knytas till helt andra (icke karterade) fenomen.11 I 
flera sammanhang har forskare med olika ämnesbakgrund och med olika teoretiska 
och metodologiska utgångspunkter sökt sammanställa faktorer som bygger upp en 
region -  trots alla problem som är förknippade med sådana försök. I en hel del fall 
har faktorerna också satts i logiskt samband med varandra, detta på mer eller mindre 
goda grunder. Kulturgeografen Sture Öberg har på ett pedagogiskt sätt sökt sam
manfatta faktorerna såsom visas i figur 1. Hans modell kan utgöra en utgångspunkt i 
analysen, men det finns naturligtvis flera.12

NATUR KULTUR
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Figur 1. ”En regions speciella karaktär avgörs av en rad inbördes beroende förhål
landen. Regionala indelningar är därför avhängiga av vilken egenskap man anser 
vara väsentlig”, säger Sture Öberg i bildtexten vid denna skiss, återgiven i Utsikt 
mot Europa, Bokförlaget Bra Böcker AB, Höganäs 1991, s. 79.

De kulturella gränserna förändras alltså; man kan säga att de inte bara har en 
korologisk utan också en kronologisk dimension. Över mer eller mindre stabila 
gränser och regioner, sveper också innovationer fram mellan områden, mellan grup
per och -  ytterst -  mellan individer.13 Det kan vara fråga om innovationer av många
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olika slag: förändringar i materiell kultur, tekniska innovationer, sätt att organisera 
produktionen, religiösa rörelser, politisk idéspridning, språkliga nymodigheter och 
mycket, mycket annat. Företeelser kan också ha etablerats med avsevärd fördröjning 
eller med påtagligt dålig genomslagskraft. Människor inom olika områden uppvisar 
mer eller mindre påtaglig benägenhet att anamma innovationer, vilket kan avläsas 
som att gränsen uppvisar högre eller lägre grad av ”genomsläpplighef’. Både intro
duktionen av nyheter och tillbakaträngandet av det ”gamla” är intressanta att stu
dera. Gränsmarkerande funktion har nämligen såväl gamla som nya företeelser. De 
förändringsförlopp vi här har att göra med kan beskrivas i psyko-sociala termer, där 
grannbygders invånare (re)agerar mot varandra antingen genom att medvetet ut
plåna skillnader mellan olikartade beteenden eller genom att faktiskt bibehålla och 
kanske rentav förstärka registrerade skillnader. I analysen är det frestande att mobi
lisera sociolingvistiska begrepp som kontakt, prestige och identifikation,14 Till skill
nad från det harmoniperspektiv som präglat mycket av tidigare kulturgräns- och 
kulturområdesforskning, uppmärksammas i flera av projektets undersökningar även 
konkurrens, etnocentrism och konflikter.

Kulturgränser kan ligga på olika nivåer. Vissa av dem är stabila, vi har att göra 
med sega strukturer djupt ner i historiens mylla, ”la longue durée”. Den finske et
nologen limar Talve har betonat att kulturgränser kan ha sina rötter t.o.m. flera tusen 
år tillbaka i tiden,15 och man möter här och var i litteraturen motsvarande påståen
den. Sådant tidsdjup har av allt att döma en sådan gräns som den mellan Ånger
manland och Västerbotten (ibland benämnd ”nolaskogsgränsen”). Avsevärt tidsdjup 
kan även den sydost-nordväst-diagonal ha, som (grovt taget) löper från södra Små
land upp mot Värmland, och som avskiljer det ”västra” Sverige från det ”östra”, låt 
vara att gränslinjens karaktär och tidsställning under senare tid på ett fruktbart sätt 
problematiserats.16

Men även på mycket lägre geografiska nivåer, t. ex. när vi studerar socknar, aktu
aliseras gränsproblematiken. Vi kan sålunda empiriskt belägga hur grannsocknar 
utvecklats i kontrast till varandra, såsom de jämtska socknarna Klövsjö och Rätan.17

Genom att studera en bygd på ännu lägre aggregeringsnivåer -  konkret kyrkrote- 
nivå, bynivå, familjenivå och individnivå -  kan man komma förändringsprocessens 
aktörer ytterst nära. ”Mikroskopiska” perspektiv av detta slag har sedan decennier 
varit självklara inom ett flertal samhälls- och kulturvetenskaper som antropologi, 
etnologi, språkvetenskap, historia och kulturgeografi.18 Genom ett sådant perspektiv 
kan man också komma åt djupare ”mentala strukturer”. Det är också dessa aggrege
ringsnivåer som träder i förgrunden vid analysen av giftermålsfalten, vilka under
söks i många av projektets studier -  i olika rum, olika tider och med olika grundfrå
gor i fokus.19 Men även de perspektiv, som fångar utvecklingen på ett makroplan -  
för att nu tala med kulturforskaren Branimir Bratanic 20, de ”teleskopiska” perspek
tiven -  är nödvändiga.

Projektet uppmärksammar som vi kommer att se gränser av olika slag -  kogni- 
tiva, sociala och kulturella, för att nu nämna några 21 - , men även de kulturella pro
cesser som leder fram till gränser. Grundfrågan blir alltså snarare när en gräns 
egentligen uppstår, eller, annorlunda uttryckt, när skillnaderna mellan två områden 
är tillräckligt markanta för att en gräns skall kunna sägas ha uppstått dem emellan.
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Dessutom är det naturligtvis viktigt att det kan etableras ett rimligt samband mellan 
de valda variablerna.

I Kulturens frontlinjer 2 (s. 48) diskuterar Christer Winberg -  och det har nära 
samband med det nyss sagda -  kultur gränsforskningens relevans, och frågar sig 
bl.a.: ”Är då kulturområden och kulturgränser ett angeläget forskningsområde? Kan 
man inte säga, att varje region vid närmare betraktande sönderfaller i en rad ännu 
mindre områden, och att varje försök att sätta samman dem är ett meningslöst sy
stemsökande? Är det vidare inte en rigid inställning att till varje pris försöka se 
gränser i den brokiga verkligheten? Mot dessa invändningar kan sägas, att studiet av 
regioner och gränser blir meningsfullt, om det är ett medel, inte ett mål i sig. Syftet 
med studiet av geografisk utbredning på kartor är att formulera hypoteser om sam
band mellan olika företeelser, om utvecklingsprocesser etc.” Med denna hållning är 
det lätt att sympatisera. Christer Winberg har också själv i sina studier av öst och 
väst i svensk samhällsutveckling demonstrerat hur en lång rad olikartade fenomen 
med areellt sett jämförbar utbredning, kan förklaras såsom samvarierande.22

N o r d sk a n d in a v is k a  u n d e r s ö k n in g a r

Inom projektet Kultur gräns norr fokuseras intresset konkret på det nordskandina
viska rummet och dess kulturella gränser. En provocerande utgångspunkt för pro
jektet är därvid den karta om kulturområden som finns återgiven i Nationalencyklo- 
pedin och som ytterst återgår på Sigurd Erixon (se nästa sida). Som synes av kartan 
genomkorsas de syd- och centralsvenska områdena av flera gränslinjer, medan det 
nordsvenska området endast avskiljs av sin gräns i söder. Redan av det vi nu vet, 
kan vi med lätthet konstatera att det mångkulturella Nordsverige är långt mer diffe
rentierat än vad denna karta suggererar. Flera viktiga kulturella gränser och gräns
zoner har också dragits fram i litteraturen.23

Några av de studier som genomförs inom projektet Kultur gräns norr har bredare 
nordskandinavisk anläggning. Till denna grupp hör flera språkliga undersökningar. 
Spelet mellan det västnordiska och östnordiska på nordskandinaviskt område under 
förhistorisk och historisk tid och frågor i förbindelse med nordskandinaviska identi- 
fikationsområden i äldre tid står i centrum för författarens egen forskning. Dessa 
studier baserar sig på dialekt- och ortnamnsmaterial. Hittills har framför allt de 
västnordiska språkspåren på nordskandinaviskt område fokuserats, och här har in
tressanta samband avslöjats, inte minst gamla språkliga reminiscenser av västligt 
ursprung inom det bottniska kustområdet. Dessa studier sätter på ett påtagligt sätt in 
det nordsvenska språkrummet i ett vidsträckt, nordgermanskt perspektiv, och är 
betydelsefulla för att fixera gränser, övergångsområden och barriärer inom områ- 
det.24
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Karta 1. Denna karta visar enligt Nationalencyklopedin, band 11, s. 518, de svenska 
kulturområdena. Det vidsträckta nordsvenska området avgränsas som synes endast 
med sin sydgräns.
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Olavi Korhonen klarlägger bl.a. skogssamiska särdrag i språk och kultur ur ett kul- 
turgränsperspektiv i sina projektundersökningar. Studiet koncentrerar sig främst på 
den samiska barktäkten och bruket av tallens innerbark som kosttillskott. I samver
kan med skoglig vegetationsekologi, som kartlagt barktäktemas utbredning,25 ana
lyseras dessa kulturdrag ur etnologiskt och historiskt perspektiv, varefter den sa
miska terminologins språkhistoriska bakgrund närmare utreds. Det andra samiska 
forskningsområdet rör det samiska ordförrådet och ortnamnen utifrån dialektolo- 
giska och språkgeografiska aspekter. I denna del framstår umesamiskan, dvs. samis
kan mellan Pite- och Umeälven (undantaget Aijeplog), som ett övergångsområde, 
som på flera punkter visar västnordiska kontakter, vilka saknas i områden omedel
bart norr därom. Dessa iakttagelser knyter nära an till mina egna studier, se ovan. 
Flera av Korhonens studier har redan publicerats, andra är på väg.26

En omfattande undersökning av moderna identifikationsområden och innova- 
tionsspridning i vår tid inom ett vidsträckt nordligt område har också genomförts. 
Denna studie baseras på en brett upplagd enkätundersökning inom det nordsvenska 
området, från Ömsköldsviks kommun i söder upp till Riksgränsen i norr (den s.k. 
Botniaregionen).27 Syftet har varit att undersöka dels hur innovationer under 1900- 
talet spridits i området, dels hur människors mentala föreställningar om vilka som är 
”vi” och ”dom” ter sig bl.a. utifrån språklig evidens.

I en uppsatsvolym (utgiven som Kulturens frontlinjer 12) har etnologen Lars 
Olov Sjöström redovisat några av resultaten, bl.a. upplevelsen av moderniseringen 
och hur innovationer som bilen, radion, grammofonen, televisionen m.m. påverkat 
livet och den sociala kulturen. Ett särskilt intresse ägnas åt innovationsförmedlama, 
alltså de personer som introducerade företeelserna. Syftet är att söka förstå dessa 
personer i sitt sociala och kulturella sammanhang och den roll de spelat för moder
niseringsprocessen. Många intresseväckande resultat framkommer, bl.a. kan man av 
enkätsvaren se att det i påfallande hög grad var skogsarbetare som introducerade 
grammofonen och radion i de nordsvenska bygderna -  skogsarbetarna hade ju, som 
lönearbetare, tillgång till kontanter och kunde därför skaffa dessa modemiteter. 
Beträffande introduktionen av radion och televisionen kan därtill iakttas att mot
ståndet mot dessa innovationer var påfallande stort i en del av de nordnorrländska 
väckelsebygderna. Här finns onekligen intressanta spår att arbeta vidare efter.28

Även de kollektiva öknamnen, de s.k. ortsboöknamnen, analyseras såsom indi
katorer på gränser och identifikationsområden, eftersom dessa ord ju på ett mycket 
påtagligt sätt målar upp gränser mellan ”vi” och ”dom”.29 Öknamnens karaktär har 
förändrats mellan generationerna. Den äldsta generationen indelar tydligt sin om
värld geografiskt med öknamn som buregafflar, tjuvlaiksjöar och saligglommersar 
(för burebor, laiksjöbor och glommersträskare). Dagens skolelever däremot använ
der beteckningar utifrån personers intressen och livsstilar eller öknamn på lands- 
bygdsbor (eller stadsbor) i allmänhet. För landsbygdsbor använd sålunda beteck
ningar som bushisar, bushare, bushbor och bushbönder, medan för stadsbor den 
solitära beteckningen avgasbor redovisats från Teg, en stadsdel i Umeå.

De sistnämnda enkätundersökningarna har onekligen en korologisk dimension, 
men det är ändå de sociala och mentala gränserna som blir de viktigaste aspekterna 
vid analysen av enkäten. De mönster som framkommit ger oss en mångfasetterad
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bild av innovationernas spridning (med ett mer heltäckande ord: fenomendiffusio- 
n en °) inom det nordsvenska området.

”T im b e r  f r o n t ie r s”

Det finns gränser som inte är stabila utan rörliga i rummet. Ett exempel på en sådan 
gräns är ”the timber frontier”,31 dvs. timmerexploateringens dynamiska gräns, vil
ken påverkat skogslandskapet och till vilken kan knytas avgörande politiska och 
ekonomiska förändringar i samhället, t.ex. lagar som reglerar skogsexploateringen 
och framväxten av en lönearbetarklass.32

I Europa utvecklas under 1800-talet en timmerexploateringsfront med i huvudsak 
nordöstlig riktning. Det första steget i denna process är omlokalisering av såg
verksindustrin i södra Norge, som tidigare varit en stor exportör av trävaror till 
England, till mer skogrika trakter. Därefter sker en successiv överflyttning av ex
pansionen inom denna näringsgren till Sverige. Fronten sveper tidigt över Värmland 
(därifrån kommer många av stortimmer driftens innovationer), men får sin största 
dramatik i Norrland där skogarna hade rik tillgång på grovt talltimmer. Fronten 
förskjuts därefter i nordlig riktning och går dessutom från kust till inland. Typiskt är 
också att i de senast koloniserade områdena fanns de bästa råvarutillgångarna. I 
östra Jämtland gör bolag från Sundsvallsdistriktet sina första inbrytningar, med 
flottning utefter Indalsälven och Ljungan. Utvecklingen i detta område kommer 
sedan att prägla frontens fortsatta expansion norrut.33

”The timber frontier” studeras i flera undersökningar av ekonomihistoriker, 
skogsekologer och språkforskare. I en undersökning analyseras sålunda denna rör
liga gräns i ett internationellt perspektiv, med syfte att ge en övergripande syntes 
som inbegriper de ekonomiska, institutionella och ekologiska förutsättningarna för 
och konsekvenserna av denna dramatiska skogsexploatering, alltså en modell för 
studiet av exploatering i av människan outnyttjade skogar.34

En av projektets ekologer35 specialstuderar ekologiska gränser i skogslandskapet 
betingade av människans skogsutnyttjande, alltså hur människans exploatering, 
genom en rörlig ”timber frontier” påverkat olika skogstyper. Det aktuella undersök
ningsområdet är en större geografisk area (170 km2) längs Vindelälven, där det finns 
ett unikt historiskt källmaterial i form av en serie detaljerade skogsindelningar med 
tillhörande kartor, bl.a. den första riksskogstaxeringens material. Frågorna i studien 
är många: Var har gränserna för olika slags skogsutnyttjande gått under olika tider? 
Har vissa skogstyper blivit mer utsatta för mänsklig påverkan än andra? Går det att 
definiera detta i geografiska områden och dra gränser mellan olika former av skog- 
lig påverkan? Dessa och andra, spännande frågor kommer att besvaras i denna 
skogshistoriska undersökning.

En annan studie belyser skogsutnyttjande ur ett mikrohistoriskt perspektiv, när
mare bestämt såsom det kommer till uttryck i en omfattande dagbok från Degerfors 
socken i Västerbotten, förd under en intensiv period av skogsexploatering i slutet av 
1800-talet. Dagboksförfattaren Jonas Åström var starkt engagerad i skogs- och 
flottningsarbete, och ur dennes släkt kom flera av timmerexploateringens huvudak

14



törer i området.361 denna studie blir det möjligt att tolka “timber-frontier’-rörelsen 
ur ett lokalt perspektiv, liksom goda möjligheter skapas för att förstå dess sociala 
dynamik.

Men det finns också andra aspekter på skogsexploateringsgränsen och dess för
skjutning. Utvecklingen av skogsarbetet till lönearbete fick stor betydelse, liksom 
förhållandet att matvanor förändrades och olika kulturella mönster påverkades. De 
nya skogsarbetarna kallades för Riddarna av det amerikanska fläsket, en beteckning 
som både speglar förhållandet att statusförändringar i bondesamhället skett och att 
moderniseringen inletts.37

På det lokala och regionala planet förde exploateringsfronten med sig betydande 
förändringar. Nya arbetsmetoder infördes i bygder som tidigare varit utpräglat 
agrara och mer inriktade på självhushållning. Med de nya körredskapen, främst 
timmerdoningen med alla sina specialdelar, introducerades också en mängd nya 
termer i dialekterna. För avvisaren, den detalj i getdoningen som hade till uppgift att 
hindra fastköming i stenar och träd, inlånas i dialekterna i nordvästra Ångermanland 
och de inre delarna av Västerbotten -  det område där de nya doningarna med avvi
sare först introducerades av värmlänningar -  således fryksdalsordet rafs. På många 
andra håll används däremot inhemska ord för föremål som kunnat associeras med 
avvisare, t.ex. vanne, sedan gammalt i dialekterna ordet för slädens kantslana eller 
för höskrindans sidoslåar. På åter andra håll bildas nya ord eller upptas ord som 
tillverkarna använt, avledare, avbärningsjärn osv. Det är intressant att se hur de 
olika dialekterna löste de aktuella terminologiska problemen, och genom dessa 
studier kan attityderna till den aktuella innovationsvågen också i någon mening 
spåras.38

Sk e l l e f t e s t u d ie r

Skellefteområdet -  här definierat som nordligaste delen av det nuvarande landskapet 
Västerbotten, dessutom Skellefteälvens hela vattenområde i Lappland -  fokuseras i 
många av projektets studier. Det är inte så underligt att intresset kommit att dras till 
just detta nordsvenska forskningsfält. I kustlandet finns här en gräns mellan nordisk 
och finsk kultur, synlig inte minst i ortnamnsskicket, men även avläsbar i före
komsten av vissa etnologiska artefakter.39 Intressant nog löper även längre mot 
väster en härtill svarande viktig språklig och kulturell gräns, som skiljer nordligt 
från sydligt på samiskt område. Denna gräns ”övertvärar” flera vattendrag fr.o.m. 
Umeälven t.o.m. Piteälven. Gränsen kan ha uppkommit då samiska och icke-sa- 
miska (nordiska och finska) grupper i gammal tid möttes. Den har stort principiellt 
intresse och uppmärksammas, som redan nämnts, inom projektet.

Än mer intressant är för projektet dock de kulturella gränser och områden inom 
Skellefteregionen som intensivbelyses för att kunna avtäcka kulturella förändrings
processer över tid. Syftet är här att klarlägga hur olika innovationer slår igenom i ett 
lokalsamfund, hur gamla kulturella och mentala gränser vidmakthålls eller föränd
ras, samt hur nya gränser uppstår, vidare att visa vilka innovatörema är osv. Frågor
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om urbant och ruralt aktualiseras när vi kommer längre fram i tiden; Skellefteå blir 
ju stad 1845.

Åtskilliga ansträngningar görs att analysera området med hjälp av det rika histo
riska källmaterial som bevarats. I tre digra volymer skall en helhetsbelysning av 
Skellefteområdet från Vasatiden fram till sekelskiftet 1900 ges. Den första volymen, 
Ulf Lundströms Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650 {Kulturens 
frontlinjer 3, 1997), har utkommit, och en andra utkommer i augusti 2000. Huvud
delen av den redan utkomna boken utgör en sammanställning av uppgifter om 
Skellefteå sockens ca 60 byar och 400 gårdar under Vasatiden med personer, beräk
nad areal, näringar, kontakter med andra bygder, i vissa fall bomärken och gård
namn m.m. Vissa gårdar får man en mycket god bild av, då man tack vare Johannes 
Bureus’ uppgifter kan synliggöra tidiga giftermålsfalt samt vissa utflyttningsmöns- 
ter.

Socknens fjärdingar och rotar kartläggs i syfte att komma åt socknens mindre 
geografiska byggstenar. Uppgifter rörande språkliga och etniska förhållanden har 
likaledes noggrant dokumenterats. Gränsen mellan nordiskt och finskt i Byskeom- 
rådet belyses t.ex. utifrån ortnamnsformer.40 Under 1500-talet ser man att bönderna 
tränger in i nuvarande Malå och Arvidsjaur i sitt ljällträskfiske. Redovisningen av 
fiskesjöar kan, åtminstone till viss del, användas for att rekonstruera kommunika
tionsleder och olika byars och bygruppers intresseområden i Skelleftebygden.

En betydelsefull kommunikationsled i bygden -  vid sidan av Skellefteälven -  ut
gör Bureälven med de intilliggande åarna Risån, Sikån och Tallån, detta redan under 
Vasatiden. I byarna Bureå och Falmark vid Bureälven finns många köpmän under 
denna äldsta period, och dessa har säkert använt den långt upp efter vattendraget 
farbara älven med dess tillflöden som farleder. Intressant nog finns i Bureå nere vid 
mynningen en kyrklig institution -  benämnd Bure kloster -  som kan ha bedrivit 
undervisning och vars betydelse kanske indikeras av det betydande antal studenter 
vid Uppsala universitet som kan registreras från området under perioden. Vi blott
lägger måhända här en tidig intellektuell ”nod” inom detta nordliga område.

Tack vare de redan nämnda släktanteckningarna från 1500-talet som Johannes 
Bureus förde är det också möjligt att kartlägga Skelleftebygdens kontakter med 
andra regioner för denna period.41 Särskilt nära förbindelser tycks finnas mellan 
området och Mälardalen. Dessa mönster gäller väsentligen även de övriga sock
narna i det dåtida landskapet Västerbotten. Bilden bekräftas för övrigt av en genom
gång av Stockholms stads tänkeböcker.42 Landskapet Västerbottens kontakter med 
Mälardalen skedde med fartyg under sommarhalvåret medan landskapen söder om 
Västerbotten upprätthöll de mellansvenska kontakterna på snöföret. Denna skillnad i 
kontakter finns redan under medeltiden och visas exempelvis av biskoparnas visita- 
tionsresor i Norrland som hade denna uppdelning i transportsätt.43

Fortsättningsdelen av Lundströms arbete redogör för utvecklingen i Skellefteå 
socken 1650-1790. Några tendenser avtecknar sig tydligt i denna. Skellefteå sock
ens täta kontakter med Stockholm och Mälardalen minskar t.ex. markant från mitten 
av 1600-talet då de nyanlagda städerna i Västerbotten etablerat sig. Nu kan bön
derna inte längre segla till Stockholm utan alla kontakter med huvudstaden går via 
borgarna från Piteå. Däremot sker viss bondeseglation till andra städer i Norrland, 
främst Härnösand. Under 1700-talets senare del ökar seglationen och handeln ge
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nom uppluckringar i handelslagstiftningen, bl.a. avskaffas ju Bottniska handels
tvånget. Finbladiga sågar och skeppsvarv anläggs vilket skapar nya näringar vid 
sidan om jordbruket.

I källmaterialet beläggs även påtagliga kontakter med Österbotten. Kalk från 
Skellefteå socken säljs sålunda i Österbotten och många personer från Skellefteå 
köper råg där eller byter råg mot fisk. Personer från Skellefteå flyttar till Österbot
ten. Från Österbotten kommer vid flera tillfallen flyktingar och kontakterna leder till 
giftermål. Dessa kontaktmönster kvarstår sedan väsentligen in i vår tid.

Skellefteå sockens Prästbord är -  det kan också tydligt visas -  ett naturligt cent
rum i socknen. Här bor kyrkliga tjänstemän, civila tjänstemän, militärer och hant
verkare sida vid sida med en hel del fattighjon. Prästbordet har en rörlig befolkning 
som i många fall har flyttat in till socknen, och har -  får man konstatera -  således 
många urbana drag redan innan Skellefteå blir stad 1845. Man använder här påtag
ligt tidigt släktnamn44 och fler än ett dopnamn.

Flera specialstudier görs härutöver inom Skellefteområdet. Blott några av dem 
skall nämnas här. Historikern Daniel Lindmark studerar frontlinjerna mellan tradi
tionalism och modernitet utifrån katekesbytet i Skellefteå socken under perioden 
1810-1880. Studien återskapar mycket strategiskt en brytningstid i bygdens historia. 
Omkring år 1805 uppträdde nämligen i Pitebygden en evangelisk väckelse, nyläse- 
riet, som på 1810-talet vann insteg också i Skellefteå socken. Endast Luthers skrifter 
och de gamla kyrkliga böckerna från 1600-talets slut (med 1689 års katekes), kunde 
accepteras av dessa ny läsare. Utifrån sin moraliserande tendens kom de rationalis
tiskt färgade nya kyrkliga böckerna från 1800-talets första decennium att av nylä- 
sama uppfattas som förespråkare för gämingslära, på samma sätt som den pietistiska 
litteraturen från 1700-talet.45

I husförhörslängdema finns markeringar som anger vilken katekesversion som 
enskilda individer i Skelleftebygden använde. Genom att utnyttja Demografiska 
databasens omfångsrika material kan Lindmark i studien relatera katekesbruket till 
olika typer av befolkningsdata. Införandet av den nya katekesen kommer att be
handlas som ett innovations- och spridningsfenomen, där flera olika frågor blir 
aktuella: Spred sig den nya katekesen som ringar på vattnet från kyrkbyn och ut mot 
socknens alltmer perifert belägna byar? Kan man urskilja sociala och åldersmässiga 
mönster? Är det möjligt att identifiera reliktområden där den gamla katekesen be
håller en stark ställning? Sammanfaller bilden av olika katekesversioners geogra
fiska utbredning med kända gränser, eller är det nya gränser som etableras? Hur 
frontlinjen mellan dåtidens traditionalism och modernitet kan avläsas i senare tid 
och i andra typer av material, är sedan den spännande utmaningen för andra under
sökningar i projektet.

En annan studie som tar sin utgångspunkt i Demografiska databasens individre- 
laterade material är demografihistorikem Anders Brändströms undersökning av 
giftermål i Skelleftebygden, vilken avslöjar giftermålsfältens relation till gamla 
områdesgränser (byar, rotar, ljärdingar), men också deras relation till å- och älvda
lar, handelsområden och andra variabler. Studien omfattar samtliga giftermål som 
ägt rum i Skellefteåbygden från ca 1700 fram till 1900, totalt hela 13 857 giftermål. 
Huvudfrågeställningen som besvaras är huruvida partnerval vid giftermål kan sägas 
belysa lokala kulturgränser eller kulturbarriärer. Undersökningen kompletteras med
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en mindre studie av giftermålen över församlingsgränsema. Även flyttningar kan i 
viss mån följas för att se hur dessa eventuellt influerat valet av partner vid äkten
skap. By ske- och Bureområdena framstår i denna studie som viktiga giftermålsfält 
inom Skellefteregionen. I giftermålsmönstren kan man vidare iaktta relationer mel
lan byarna Bureå och Kåge, orter där det sedan länge funnits betydelsefull handels- 
verksamhet.46 Dessa senare giftermålsfält pekar m.a.o. samtidigt ut ett ”ekonomiskt 
nätverk” inom bygden under den aktuella perioden.

Skellefteå blev som sagt stad 1845, i stor utsträckning resultatet av den legenda
riske prästmannen Nils Nordlanders enträgna arbete. Hur den nygrundade staden 
manifesterar sin urbana tillhörighet i bostäder, festseder, klädedräkt, matvanor osv., 
är av intresse för vår forskargrupp, då ju därigenom nya gränser skapas mellan sta
den och omgivande landsbygd. Vidare är det av intresse att klarlägga de inflyttade 
handelsmännens, hantverkarnas och böndernas bakgrund och den betydelse detta 
har för stadens och omlandets ”regionala medvetande”. I Kulturens frontlinjer 4 kan 
den redan nämnde etnologen Lars Olov Sjöström konkret -  utifrån ett studium av 
festseder och matvanor -  se hur olika livsstilar formas, utvecklas och uttrycks i 
såväl rural som urban miljö i Skellefteåområdet under perioden 1830-1900. Fester 
och måltider blir efter stadsgrundandet uttryck för identiteten hos de nya borgerliga 
grupperna. Subskriberade baler, klassavgränsade lustresor och slädpartier, teaterfö
reställningar, konserter och en hel del andra sociala aktiviteter markerar social di
stinktion och skapar gränser främst mellan stad och land, men därtill mellan olika 
grupper i staden.

Också i andra material kan spänningsfältet stad-land studeras, det gäller t.ex. 
introduktionen, spridningen och etablerandet av de nya dopnamnen. Nordisten 
Linnea Gustafsson undersöker sålunda dopnamnsskicket från 1790-tal och hundra år 
framåt i Skellefteområdet. Materialet -  omfattande hela 60 000 namn -  har grup
perats socialt, baserat på den titel som fadern har i födelse- och dopboken, med 
undantag för barn födda utanför äktenskapet, vilka behandlas separat. Ur företrädes
vis socialt perspektiv undersöks sedan hur dopnamn sprids mellan olika grupper. En 
av hypoteserna är att borgerlighetens framväxt under 1800-talet haft avgörande 
betydelse för namngivningen. Det är också tydligt att det är borgargruppema som 
introducerar engelska namn som Jenny och Fanny, men också väl värt att registrera 
att när detta namnmode sedan sprids ut till omlandets byar, skapar bönderna på 
grundval av det mönster -y-namnen utgör alldeles egna namn såsom flicknamnen 
Berty, Manny, Menny och Minetty. Även om gränser mellan sociala grupper står i 
fokus i undersökningen, ger den naturligtvis också indikationer om hur innovationer 
sprids korologiskt.

Torbjörn Danell och Sven Gaunitz lägger ett ekonomihistoriskt perspektiv på ut
vecklingen inom Skellefteområdet.47 Härvidlag beaktats såväl ekonomiska struktur
gränser som socio-kulturella miljöer. Studiernas centrala problem är att analysera 
hur en etablerad företagarstruktur tar emot och påverkas av nya impulser. Torbjörn 
Danell undersöker sålunda det lokala entreprenörskapet i Skellefteå. Hans hittillsva
rande studier visar att entreprenörskapet är resultatet av både interna och externa 
förändringar i bygden. Religiösa förhållanden inom bygden beaktas sålunda i analy
sen, liksom den inflyttning av nya företagare som skedde under senare delen av 
1800-talet och som hade sin bakgrund i en småländsk socken, Markaryd, med lång
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varig företagartradition inom hemtillverkning och handel. Mellan de externa och 
interna faktorerna finns en intressant spänning. 8

S AMER -  FINNAR -  SVENSKAR I NORR

Sedan länge har på nordskandinaviskt området samer, finnar och nordbor funnits vid 
varandras sida, vilket i t.ex. språkligt material tar sig tydliga uttryck. En del under
sökningar som berör dessa frågor har redan nämnts, men det finns också studier 
inom projektet som berör senare förhållanden. Några av dem skall nämnas.

Historikern Peter Skölds undersökning av samiska gränser i Lappmarken utgår 
från det individrelaterade demografiska materialet och behandlar huvudsakligen 
gränser inom det samiska samhället. Bland dem hör gränserna inom samebyarna, de 
s.k. lappskattelanden, till de intressantare. Dessa markerade det område som den 
enskilda familjen eller släkten av hävd innehade. Lappskattelanden såsom geogra
fiska, ekonomiska, sociala och demografiska områden analyseras, och målsätt
ningen är att rekonstruera lappskattelandens läge, sociala och ekonomiska status 
samt härmed förbundna förändringar. Källmaterialet utgörs av kyrkböcker, dom
böcker, befolkningsstatistik och kamerala källor.49

Skölds forskning har hittills mest rört demografiska problem knutna till Arje- 
plogsområdet. I en redan publicerad artikel om giftermålsmönster har Sköld under
strukit de ekonomiska faktorernas betydelse för valet av giftermålspartner, samt 
visat på den snäva gränsdragning som gäller för giftermålsfälten.50 I den nu pågå
ende undersökningen för Sköld in ytterligare aspekter i sin analys, så att exempelvis 
utvecklingen i området vad gäller näringar och inflyttningar sätts i samband med 
dödlighet, dödsorsaker, fertilitet, familjestorlek, etc.

Flera studier tar fasta på mer modema samehistoriska skeenden. Hit hör t.ex. en 
undersökning av den etnopolitiska mobiliseringen, vilken rymmer åtskilliga gräns- 
relaterade problem. Historikern Patrik Lantto kallar sin pågående studie ”Styvbarn i 
folkhemmet”: Samernas etnopolitiska mobilisering under perioden 1918-1962.51 
Huvudsyftet är att belysa interaktionen mellan de svenska statsmakterna och sa- 
mema under perioden 1918-1962. År 1918 hölls det första samiska landsmötet i 
Sverige och det samiska språkröret Samefolkets Egen Tidning, SET, kom detta år ut 
med ett första provnummer. Detta är därför ett viktigt år för den samiska etnopoli
tiska mobiliseringen. Slutåret 1962 motiveras med att de svenska samema då ansåg 
att de hade uppnått en position där de svenska statsmakterna såg dem som en själv
ständig motpart. Detta år hade också samtliga sameföreningar och samebyar gått in 
som medlemmar i Svenska Samernas Riksförbund, varför organisationen represen
terade en stor del av samema i Sverige. Samma år omorganiserades lappväsendet till 
en mer administrativ instans för renskötsel.

Samerörelsen har som målsättning under den aktuella perioden att vidga den så 
kallade ”lappfrågan” från att enbart vara en fråga som handlar om renskötseln. Sa
mema påpekar sålunda själva på ett tidigt stadium att renskötseln inte kan vara lös
ningen på samernas problem. Trots detta har dock renskötseln hela tiden utgjort 
utgångspunkten för den samepolitiska rörelsen. Det finns olika skäl för detta. Stats
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maktema satte likhetstecken mellan same och renskötare; organisationer eller en
skilda personer som sade sig företräda samema var därför tvungna att utgå ifrån 
renskötseln för att ha minsta lilla chans att få fram sina synpunkter. Renskötseln var 
därtill en enande faktor inom den samiska gruppen, eftersom andra variabler, som 
språk, sedvänjor och annat, särskilde samer från olika områden i Sverige. Den var 
dessutom en viktig etnisk markör som klart skilde ut samema från svenskarna. 
Samtidigt innebar dock renskötselns position inom samerörelsen att icke-ren- 
skötande samer och de frågor dessa kunde tänkas vara intresserade av hamnade i 
skymundan.

Den moderna samiska kvinnans levnadsvillkor står i centrum i den studie av his
torikern Andrea Amft, i vilken relationen mellan den svenska staten och den sa
miska befolkningen belyses ur genus- och etnicitetsperspektiv. Undersökningen 
visar att staten genom lagstiftning och andra politiska åtgärder skapat en samisk 
befolkning på basis av den dominerande svenska befolkningens föreställning om 
hur ”äkta” samer borde vara. Den nomadiserande delen av den samiska kulturen ses 
som mest genuin och ”autentiskt” samisk, och staten bedriver huvudsakligen en 
assimileringspolitik gentemot alla de samiska kulturvarianter som inte motsvarar 
idealtypen. De samiska kvinnorna blir i sammanhanget, menar Amft, dubbelt un
derordnade: först p.g.a. sin etniska tillhörighet (som samer), sedan p.g.a. sin köns
tillhörighet.52

Tornedalen och därmed förknippade gränsrelaterade forskningsproblem behand
las i ett flertal undersökningar.53 Freden 1809 efter svensk-ryska kriget innebar som 
bekant en klyvning av den språkligt och kulturellt enhetliga Tornedalen. Den tome- 
dalska befolkningen på den västra sidan om Torne älv och dess nordligare biflöden, 
Könkämä och Muonio älvar, blir härigenom en finskspråkig gränsminoritet vid 
Sveriges östgräns. Gränsdragningen får på lång sikt en avgörande betydelse för 
utvecklingen på den svenska sidan, men förändringarna blir på kort sikt inte så 
snabba och radikala som man ibland föreställer sig. En anledning till att de snabba 
förändringarna uteblir, i varje fall på lokal nivå, är att kontakterna över gränsen 
under lång tid fortsatte som om nästan ingenting hänt.

En väsentlig frågeställning är inte minst hur den etniska identiteten förändras i 
svenska och finska Tornedalen utifrån de olika nationalstatsbyggen man hamnade i 
på respektive sida av gränsen. Bl.a. språkets roll i dessa historiska förändringspro
cesser blir av central betydelse. Erling Wande har, för att på djupet kunna belysa de 
härmed förknippade frågorna, lagt upp en språkundersökning om Tornedalens 
finska språk med ett perspektiv på 150 år. Han söker här se i vilka lingvistiska och 
sociolingvistiska korrelat områdets gränser manifesteras. Studien kommer att resul
tera i en monografi.54

Syftet med historikern Lars Elenius’ snart färdigställda studie Det förbjudna 
språket -  modernisering ock språkbyte i Tornedalen 1795-1930 är att undersöka 
hur moderniseringen i Sverige och Finland påverkar den kulturella assimileringen i 
svenska Tornedalen. Särskild uppmärksamhet ägnas språkbytesprocessen i dess 
socioekonomiska sammanhang. Härvid undersöks hur språkbytesprocessen påver
kas av den statliga försvenskningspolitiken jämfört med den allmänna modernise
ringen i form av industrialisering, urbanisering, migrationer och äktenskapsmönster. 
Elenius iakttar bl.a. att en aktiv strävan mot tvåspråkighet inleds i vissa tomedals-
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socknar redan innan den statliga försvenskningspolitiken påbörjas. I den första fasen 
av försvenskning av folkskolan på 1890-talet spelar också privata industriintressen 
en roll. Det civila samhället har alltså del i den första försvenskningen av folksko
lan. Genom att moderniseringen går snabbare på den svenska än på den finska si
dan, finns inga incitament för de svenska tomedalingama att söka sig till det finska 
”nationalstatsprojektet”. Försvenskningspolitiken i Svenska Tomedalen riktas därför 
mot en befolkning som verkligen vill lära sig svenska. Detta utesluter självfallet inte 
att många barn far oerhört illa i folkskolan och i arbetsstugor.

Till dessa strukturella undersökningar kopplar Elenius även en ”aktörsanalys”. 
Den har som syfte att beskriva både hur försvenskningspolitiken implementerades 
av olika myndighetspersoner som lärare, präster, politiker etc. och hur den stora 
massan av människor utan direkt offentligt inflytande reagerade.

Även fennisten Birger Winsa genomför undersökningar av Tomedalen.55 Bl.a. 
har en studie av giftermålsfält avslutats. Han har därvid studerat mönstren för indi
vider från de finskspråkiga kommunerna Haparanda, Övertomeå och Paj ala som gift 
sig med individer från Överkalix och Kalix kommuner. Kartläggningen omfattar 
tiden 1950-1991, och studien utgår från att språklig status, liksom socioekonomisk, 
kan vara orsak till en genusobalans i giftermål över språk- och kulturgränser. En 
hypotes som prövas i undersökningen är att kvinnor i högre utsträckning än män 
tenderar att betrakta giftermålet som en form av social positionering och att språk
status därvid kan tänkas förutsäga giftermål över språk- och kulturgränser. Svenskan 
har högre status än finskan och detta förhållande borde, menar Winsa, kunna avläsas 
i giftermålsmönstren. Denna hypotes bekräftas också av den framlagda empirin.56 
Det är nämligen avsevärt farre män än kvinnor från de finskspråkiga gränskommu- 
nema som finner sin partner i Kalix eller Överkalix. Det tycks emellertid även vara 
så att denna tendens så småningom (närmare bestämt under 1980-talet) mattats av i 
och med att det finska språkets status stigit.

Winsa genomför härutöver en studie om lokala skribenter och deras funktion 
inom en byagemenskap. Det överordnade målet med denna studie är att fixera indi
viden i den kollektiva miljön och att få kunskaper om de individer som är aktiva 
skribenter i tvåspråkig miljö. Därigenom blir man medvetenhet om de betingelser 
under vilka lokala ”kulturaktivister” arbetar. Vem är skribent i en tvåspråkig miljö 
där man inte fick bruka eller lära sig hemspråket i den offentliga skolmiljön? Skiljer 
sig de lokala skribenterna socialt från övriga i bykollektivet? Har fins- 
kan/meänkieli/svenskan andra funktioner bland dessa individer i relation till övriga 
inom bykollektivet? Detta är viktiga, ytterst sett gränsrelaterade, frågor som Winsas 
undersökning söker besvara.

N å g r a  a v sl u t a n d e  k o m m e n t a r e r

Det har, som framgår av den nyss gjorda presentationen, varit en målsättning för 
projektet Kulturgräns norr att sätta så många sökljus som möjligt på den nordskan
dinaviska empirin. Denna kraftsamling på ett spännande mångkulturellt och fler
språkigt nordskandinaviskt rum ger oss mycket goda förutsättningar att i analysen
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relatera utvecklingen till både ”strukturella” tidsperioder (mentalitet) och 
”konjunkturella” tidsperioder, inte minst med stöd av de många undersökningar som 
lagts ut inom Skellefteområdet. Också den nuvarande riksgränsen mellan Sverige 
och Finland längs Tomedalen -  där alltså en administrativ gräns från relativt sen tid 
slagit sönder en gammal, etniskt sammanhållen älvdalskultur -  uppmärksammas i 
våra undersökningar, liksom i någon mån Ångermanland nolaskogs.571 flera studier 
analyseras dessutom gränsfenomen på högre aggregeringsnivåer, såsom 
”timmerexploateringsgränsen”, där studiet rör dynamiska förlopp som påverkat 
ekonomiska och ekologiska förhållanden över mycket stora områden.

Med stöd av de många undersökningar som utförs inom projektet, hoppas vi att 
det kan bli möjligt för oss att formulera mer generella utsagor om gränsers etable- 
ring, utveckling och omformning över tid. Metodologiskt sett intressanta är inte 
minst studierna av Skellefteregionen ur olika perspektiv -  detta sistnämnda är möj
ligt tack vare det rika, individrelaterade materialet som kan analyseras på ett flertal 
aggregeringsnivåer. Genom intensivstudier inom en avgränsad area kan ”la longue 
durée”, men också olika brytpunkter, studeras. En sådan är stadsbildningen 1845, 
men dess betydelse får inte överdrivas. Vår hittillsvarande analys av empirin pekar 
nämligen, som redan framhållits, på att Prästbordet långt före 1845 uppvisar preur
bana mönster -  med sin rörliga befolkning och sina betydande inflyttningar. Detta 
komplicerar bilden av stadsbildandet såsom brytpunkt i områdets historia.

De rum som studeras inom projektet är som vi sett av mångahanda slag. Här 
finns etniska rum, här finns det man kunde kalla materiella rum med gränser för 
artefakter, olikartad matkultur, olika festseder etc., här finns vidare näringsmässiga 
rum , där olika försörjningssätt utgör gränserna för materiella villkor och därmed 
bidrar till den sociala och kulturella formeringen. Här finns dessutom olika kogni- 
tiva rum som omges av gränser för språk (dialektformer, dopnamn m.m.), olikartad 
utbildningsbenägenhet, olikartad innovationsbenägenhet, olika religiösa och/eller 
politiska uppfattningar, olika symboliska konstruktioner osv. I dessa rum 
”positionerar” var och en sig genom olika identifikationsmönster. Dessa mönster 
växlar mellan individer men också samma individ kan uppvisa olika mönster bero
ende på konsituationella förhållanden. Alla människor har nämligen, som Thomas 
Hylland Eriksen uttrycker det, ”ett rikt förråd av potentiella identifikationsmöjlig- 
heter. Identifikationen pågår relationelit, alltså i kraft av och i kontrast till den 
andre, och situationeilt, det vill säga att vår kollektiva tillhörighetskänsla förändras 
från situation till situation”.58 Detta gör det gränsrelaterade studiet till en mycket 
mångfasetterad forskningsverksamhet.

I de olika studierna bryts makroperspektiv mot studier på aktörsnivå/ individnivå. 
Av särskilt intresse är i det sammanhanget gräns överskridaren. Att leva i gränsbygd 
-  och jag talar då företrädesvis om mer markanta gränser, t.ex. mellan folkgrupper 
med helt olika språk och helt olikartad kultur -  kan som bekant skapa oro och kon
flikt. ”Gränsboendet” kan emellertid också föra med sig en hel del möjligheter. De 
som bor vid gränsen och möter grannar vid och bortom gränsen, har ju alltid tillgång 
till alternativa värdesystem, vilka man lär sig aktivera i olika sammanhang. Vid de 
kulturmöten som skapas i sådana gränssituationer, måste man vara ”open-minded”. 
Gränsöverskridaren som innovator utgör ett utmanande forskningsobjekt av stort 
internationellt intresse, vilket flera av våra undersökningar belyser.59
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I ett försök att mycket konkret knyta individuella aktörer till det historiska för
loppet och således tillföra våra studier ytterligare djupdimension, beaktas i under
sökningen flera kvalitativt inriktade, individrelaterade material.60 En demonstration 
av vad denna typ av material kan ge, har vi t.ex. i Britt Liljewalls avhandling om 
västsvenska bondedagböcker,61 där det mikrohistoriska perspektivet ju lyfts fram.621 
sin ambition att med dagböckers hjälp åstadkomma en ”tät beskrivning” anknyter 
författaren till kulturantropologen Clifford Geertz, vilken med den hermeneutiska 
termen thick description fångat in en vetenskaplig beskrivning som samtidigt är 
både tolkande och beskrivande.63 Här har projektet en teoretisk ledfyr -  låt vara att 
våra studier är mer empiriskt baserade än Geertz’.64

Följdriktigt genomförs inom projektet ett flertal studier av Skelleftebygden, men 
också andra nordsvenska områden, utifrån t.ex. privatbrev, dagböcker och auktions- 
protokoll från företrädesvis 1800- och 1900-tal.65 Detta material speglar på ett 
mycket närgånget sätt nätverk och rörlighet i bygderna, och belyser inte bara de 
aktivitetsfalt människorna i bygden haft utan också deras syn på innovationer, olika 
tankemönster osv.

Genom att på det sätt vi gör inom projektet aktivera olika analysnivåer blir det 
möjligt att förstå de förändringsprocesser i tid och rum som generellt sett ligger 
bakom kulturella gränser och områden. Därmed får undersökningarna inom projek
tet Kulturgräns norr avsevärd generell räckvidd.
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N o t e r

1 Denna artikel är en något omarbetad version av en framställning under samma rubrik, som 
återfinns i Saga och sed. Kungl. Gustav Adolfs Akademiens Årsbok 1999.
2 Utkom i fyra band 1993-1996; band 1 Bokförlaget Bra Böcker AB, Höganäs, band 2-4 
Norrlands Universitetsförlag AB, Umeå.
3 Undersökningen är planerad för sexårsperioden 1996-2001. I projektet medverkar inte 
mindre än åtta ämnen, nämligen vid Umeå universitet nordiska språk, samiska, historia, 
etnologi, religionsvetenskap och ekonomisk historia, vid Sveriges lantbruksuniversitets 
skogsvetenskapliga fakultet i Umeå Institutionen för skoglig vegetationsekologi samt till sist 
vid Stockholms universitet Institutionen för finska. Projektet utger sedan 1997 en särskild 
rapportserie, Kulturens frontlinjer. Skrifter från forskningsprogrammet Kulturgräns norr.

Viktiga förarbeten till projektet gjordes bl.a. genom två konferenser från vilka skriftlig av
rapportering föreligger. Den första konferensvolymen, Lars-Erik Edlund (red.), Kulturgränser 
-  myt eller verklighet? (Diabas. Skrifter från den dialektgeografiska databasen inom Institu
tionen för nordiska språk vid Umeå universitet 4; Umeå 1994; i det följande Edlund (red.) 
1994) innehåller ett brett urval artiklar där geografer, arkeologer, etnologer och språkforskare 
redovisar rön från sina resp. ämnen och kritiskt granskar förutsättningarna för de olika gräns- 
relaterade problemen. Bland författarna märks kulturgeografen Staffan Helmfrid, språkfors
karna Oskar Bandle, Sigurd Fries, Lars Huldén och Gun Widmark, etnologerna Phebe Fjell- 
ström och Åsa Nyman, arkeologerna Evert Baudou, Johan Callmer, Hans Christiansson och 
Christer Westerdahl m.fl.

Den andra konferensen behandlade kartor i kulturforskningens tjänst. Konferensen avrap
porterades i Kulturens frontlinjer (nr 2; 1997). Här delar kulturgeograferna Torsten Häger
strand och Staffan Helmfrid med sig av de rika erfarenheter de har rörande kartering av kul
tur- och samhällsvetenskapliga material och tolkning av dylika kartor. Historikern Christer 
Winberg lämnar en kritisk betraktelse över svensk diffusionsforskning och därmed förknip
pade metodologiska och teoretiska problem. Etnologen Phebe Fjellström berör mentalitets- 
historiska aspekter, medan nordisterna Gerd Eklund och Stefan Brink behandlar olika typer av 
språkliga kartor.
4 Se t.ex. Richard Weiss, ”Cultural boundaries and etnographic maps”, i Philip L. Wagner & 
Marvin W. Mikesell (eds), Readings in Cultural Geography, Chicago (1962) 1971. Beträf
fande konstitueringen av identifikationsområden, t.ex. sådana som nyttjar det empiriska 
innehållet i de gamla, närmast etnologiskt fixerade kulturområdena och fyller dem med ny 
innebörd, se bl.a. J. B. Harley i Journal o f historical geography 15, 1989, s. 80 ff.
5 Se Helmfrids artikel ”Kulturgränser som geografiskt problem” i Edlund (red.) 1994, s. 4.
6 Nils Storå, ”Diffusion och kommunikation i mittnordisk belysning”, i Steinar Supphellen 
(red.), Kultursamanhengar i Midt-Norden. Tverrfagleg symposium fo r doktorgradsstudentar 
og forskarar. Forelesingar ved eit symposium i Levanger 1996, Trondheim & Stockholm 
1997, s. 19.
7 Detta perspektiv anläggs t.ex. av etnologen Anders Häggström inom projektet. Hans forsk
ning belyser de slags kulturområden som kan benämnas ”identifikations-områden” (jfr not 4). 
Utifrån ett tolkande perspektiv studeras hur regionala identiteter formuleras med hänvisning 
till lokal historia och tradition i två landskap, nämligen Jämtland och Blekinge, och hur dessa 
identiteter tydliggörs genom olika slags representationer. Identifikation och föreställningar om 
kollektiva kulturella gemenskaper är centrala aspekter i studien, liksom hur symboliska grän
ser markeras, ”förhandlas” och nyanseras. Jfr Häggströms presentation under rubriken ”Att 
berätta ett landskap”, i Markus Idvall & Anders Salomonsson, Att skapa en region -  om 
identitet och territorium, Stockholm 1996.
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8 Å andra sidan måste framhållas att de övergripande frågorna inte fullödigt kan besvaras utan 
att man förstår försörjningsbasens betydelse för resursutnyttjandet och organiseringen av 
arbetet etc. Därav följer emellertid inte med nödvändighet en deterministisk hållning -  långt 
mer fruktbar är en possibilistisk hållning som betonar att de naturliga förutsättningarna erbju
der olika möjligheter och att en valfrihet hela tiden finns för människans verksamhet.
9 Del 2, Oslo 1933, s. 197 f. Jfr härtill Roger Wadström, Svenska kvarntermer, 2 {Skrifter 
utgivna genom Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, Ser. A:8 2), 1984, s. 201.
10 Helmfrid a.a. 1994, s. 1.
11 Hur skilda faktorer kan fogas samman för att förklara kulturella förhållanden kan belysas 
med ett exempel taget från projektets nordliga empiri, vilket redovisats av kulturgeografen 
Erik Bylund, bl.a. i olika seminariesammanhang. De nordnorrländska älvdalarna har kolonise
rats av nybyggare som trängt upp från kustbygden (i sammanhanget bortses från förhållandet 
att det funnits mer eller mindre rörliga folkgrupper i området sedan länge). Ett intressant 
undantag utgör Piteälvdalens inland, som till största delen istället koloniserats från Skellefte- 
älvdalens kustområde. Hur hänger detta ihop? Troligen så här: I Skellefteälvens nedre del har 
expansionsmöjligheterna varit små, jordarna svaga och nyanläggningen av byar därigenom 
mera obetydlig. Migrationen har därför rört sig upp i den angränsande Piteälvdalens övre 
delar. Den nedre  Piteälvdalens gynnsamma jordbruk kunde däremot absorbera den egna 
befolkningstillväxten i storbyar med väl utvecklad arbetsfördelning. Dessutom erbjöd Piteäl- 
ven betydande hinder, åtminstone för dem som sommartid sökte sig upp efter dess lopp. 
Följaktligen får vi i Piteälvdalens ”bakland” ett kolonisationsområde med inslag av skellefte- 
mål, därtill skelleftepåverkan i den materiella kulturen etc. Jfr även Erik Bylund, Koloniser
ingen av Pite lappmark t.o.m. år 1867, Uppsala 1956.
12 Projektet tar teoretiskt och metodiskt sin utgångspunkt bl.a. utifrån Ronald Abler, John. S. 
Adams & Peter Gould, Spatial Organization. The Geographer’s view o f the World, London 
1977; Fredrik Barth (ed.), Ethnic Groups and Boundaries. The Social Organization o f Culture 
Difference, Oslo (1969) 1994; Klaus Beiti, Isac Chiva & Eva Kausel, Wörter und Sachen. 
Österreichische und deutsche Beiträge zur Ethnographie und Dialektologie Frankreichs. Ein 
französisch-deutsch-österreichisches Projekt, Wien 1992; Branimir Bratanic, ”Ethnological 
Cartography and Atlases”, i Jean Cuisenier (ed.), Europe as a Cultural Area, The Hague, 
Paris & New York 1979; Nils-Arvid Bringéus, Människan som kulturvarelse, Malmö (1976) 
1990; Erik Bylund, ”Kulturregioner och giftermålsfalt”, i Samhällsforskning kring historiska 
problem , Umeå 1977; Anthony P. Cohen, The Symbolic Construction o f Community, Chi
chester & London 1985; H. L. Cox (ed.), Kulturgrenzen und Nationale Identität, Bonn 1993; 
H. L. Cox & Günter Wiegelmann, Volkskundliche Kulturraumforschung heute, Münster 1984; 
Edlund (red.) 1994 (se ovan not 3); Gerd Enequist, ”Region -  något om termen och begrep
pet”, i Statistisk tidskrift 1959; Phebe Fjellström, ”East versus West at Europe’s Northern 
Outpost: How Multicultural Variation Takes Shape and Becomes Institutionalized”, i: E tn o 
logia Scandinavica 22, 1992; Staffan Helmfrid, ”Bruk och missbruk av regionbegreppet”, i 
Ymer 1969; Lauri Honko, ”Tradition Barriers and Adaptation of Tradition”, i Etnologia  
Scandinavica 1973; Knut Kolsrud, ”On Cultural Boundaries as an Ethnological Problem”, i 
Etnologica  Scandinavica 1973; A. Paasi, ”The institutionalization of regions: a theoretical 
framework for understanding the emergence of regions and the constitution of regional iden
tity”, i Fennia 164:1, 1986; Christer Westerdahl, ”Kulturgränszonen i norra Ångermanland: 
Dess yttringar under ett längre tidsperspektiv och några förslag till förklaringar”, i Edlund 
(red.) 1994; Christer Winberg (red.), Västsvensk särart, Göteborg 1992 och Toivo Vuorela 
(utg.), Suomen kansankulttuurin kartasto, 1, Helsinki 1976 och Matti Sarmela (utg.), Suomen 
kansankulttuurin kartasto, 2, Helsinki 1994.
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På ett övergripande plan nyttjas i projektet också statistiska och andra, liknande metoder i 
arbetet med att fastställa om eller -  rättare sagt -  när en gräns föreligger. Inspiration ger 
därvidlag mönsterklassificering (pattern recognition) i den tappning den använts av t.ex. 
norrmannen Knut Lehre Seip (se ”Noen metoder for avgrensning av kulturområder i etnolo
gisk forskning”, i Norveg: Folkelivsgransking 20, 1977, Oslo). Chicagogeografen Brian J. L. 
Berrys regionindelningsmetodik utgör en annan teoretisk orienteringspunkt, varom se Helm- 
frida.a. 1994.
13 Studier av dylika fenomen görs inom projektet bl.a. mot bakgrund av olika forskares analys 
av innovationsförloppet, såsom Sigfrid Svenssons och Torsten Hägerstrands. Se t.ex. Torsten 
Hägerstrands Innovationsförloppet ur kor ologisk synpunkt, Lund 1953, samt resonemangen i 
Om tidens vidd och tingens ordning. Texter av Torsten Hägerstrand, Stockholm 1991.
14 Se Mats Thelander, Språkliga variationsmodeller tillämpade på nutida Burträsktal, 1, 
Materialbeskrivning och analys på språkdragsnivå, Uppsala 1979, s. 117 f., och Gun Wid- 
mark, ”Fågelperspektiv och historisk förklaring. En diskussion kring ’Die Gliederung des 
Nordgermanischen’”, i Edlund (red.) 1994, s. 139 ff.
15 Se limar Talve, ”Kulturgrenzen und Kulturgebiete Finnlands”, i Ethnologia Europaea 7, 
1973-74.
16 Se för evidens bl.a. Christer Winberg a.a. 1992, s. 11 ff. samt dens. i Kulturens frontlinjer 
2, s. 26 ff. med i noter anförd litteratur. Jfr även Eva Österberg, ”Tradition och konstruktion. 
Svenska regioner i historiskt perspektiv”, i Barbro Blomberg & Sven-Olof Lindquist (red.), 
Den regionala särarten, Lund 1994, s. 36 ff.
17 Dessa skillnader åskådliggörs tydligt av ortsboöknamnen klövsjömä resp. rätansvi efter 
sockenmålens olika former av pronomenet vi, se Lars-Erik Edlund, Studier över nordsvenska 
ortsboöknamn, Umeå 1985, s. 109. Bygdernas olikheter har också, på basis av modernt sam- 
hällshistoriskt material, understrukits av historiker, t.ex. Sune Åkerman.
18 Den italienske historikern Carlo Ginzburg t.ex. har utifrån analysen av olika lokalsamfund 
nått resultat med betydande räckvidd.
19 En sådan forskningsstrategi har mycket som talar för sig, eftersom människan i bondesam
hället ju i mångt och mycket var del av ett kollektiv. Sedan är det en annan sak att bilden av 
bondekulturen som något statiskt och oföränderligt inte ger någon alldeles rättvisande speg
ling av det förindustriella bondesamfundet. Alldeles som historiker ibland poängterat kan det 
finnas en tendens att överdriva byn och bymentaliteten som ram för det förindustriella kollek
tivet.

Här skall dessutom betonas att de förindustriella människomas aktivitetsfält i många avse
enden också överskridit gränser, jfr för detta perspektiv Börje Hanssens viktiga avhandling 
Österlen: En socialantropologisk studie (1952).
20 Branimir Bratanic, ”Ethnological Cartography and Atlases”, i Jean Cuisenier (ed.), Europe 
as a Cultural Area, The Hague, Paris & New York 1979, s. 103.
21 Teoretiska perspektiv hämtas härvid från flera håll, bl.a. i Modärna tider: Vision och var
dag i folkhemmet {Skrifter utgivna av Etnologiska sällskapet i Lund 16), Malmö 1985, där 
flera etnologer skriver om relationen mellan stad och landsbygd och mellan olika samhälls
klasser samt om modernisering under 1900-talet.
22 Se Winberg a.a. 1992, s. 11 ff. med kartor som bl.a. visar självmordsfrekvensen, ”det osed
liga Sverige” och ”det borgerliga Sverige”. De samband mellan variablerna som redovisas i 
uppsatsen är högst intresseväckande.
23 Se t.ex. Phebe Fjellström, ”Nordskandinaviska kulturgränser ur europeiskt perspektiv”, i 
Edlund (utg.) 1994, s. 115 ff., Christer Westerdahl, ”Kulturgränszonen i norra Ångerman
land”, i Edlund (red.), 1994, s. 304 ff. med där anförd litteratur. Korta men instruktiva över
sikter lämnas i artikeln Norrland i Norrländsk uppslagsbok, 3, 1995, s. 281 ff.
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24 Se t.ex. min uppsats ”Till härledningen av det västerbottniska kustnamnet Bettnäsudden”, i 
Mål i sikte. Studier i dialektologi tillägnade Lennart Elmevik, Uppsala 1996, samt översikts- 
artikeln ”Ortnamnsforskning och historieforskning: Några reflexioner från ett nordligt per
spektiv”, i Kristin Bakken (red.), Den 8. nasjonale konferansen i namnegransking, Blindern 
22. november 1996, 1997, s. 41 ff.
25 Här medverkar ekologen Olle Zackrisson, Umeå. Samemas barktäkt har skapat karakteris
tiska spår eller skador på träden, vilka analyseras med dendrokronologisk teknik i syfte att 
tidsfästa detta resursutnyttjande, men också för att besvara frågor om barktäktens omfattning. 
Fältarbetet har utförts inom ett geografiskt mycket stort område mellan Ångermanälven i 
söder och Könkämä älv i norr.
26 Se t.ex. Olavi Korhonen, ”Samiskan som språk och traditionskälla”, i Birger Winsa & Olavi 
Korhonen, Språkliga och kulturella gränser i Nordskandinavien. Två uppsatser. (Kulturens 
frontlinjer 7), s. 53-106, dens. ”Hur samiskan blev samiska”, i Eva Westergren & Hans Åhl 
(red.), Mer än ett språk. En antologi om två- och trespråkighet i norra Sverige, 1997, s. 
79-115, och dens. ”Urne Saami Dialect and History”, föredrag vid Congressus Secundus 
Historiae Fenno-Ugricae, Tallinn, 14-18 oktober 1998 (föreläsningsmanuskript; under 
utgivning i Tallinn). En artikel om äldre samiskt bruk av tallens innerbark och därmed 
förknippad språklig empiri kommer år 2000 att utges från det etnobiologiska seminarium som 
hölls i Jokkmokk våren 1999.
27 Enkäterna skickades ut till minst en högstadieklass i varje kommun inom området. Totalt 
omfattades 34 skolor i 30 kommuner av enkätstudien. Enkäterna var utformade för att besva
ras av tre generationer: eleverna, deras föräldrageneration och deras mor- och farföräldragene- 
ration.
28 Trådarna från enkätundersökningen har Sjöström sedan tagit upp i den avhandling han 
arbetar med, Modernitet i det traditionella. Kulturbyggen och gränser inom ett nordskandina- 
viskt område. Denna undersökning har tyngdpunkten lagd på tiden efter 1930. På olika sätt 
skall den ur etnologiskt perspektiv belysa förhållandet mellan individ och kollektiv i moderni
seringsprocessen.
29 Se Ulf Lundströms uppsats i Kulturens frontlinjer 12, s. 39 ff.
30 För detta begrepp se Jon P. Knudsen, Kulturspredning i et strukturelt perspektiv. Eksempli- 
fisert ved politisk og religiös endring under moderniseringen av det norske samfunn, Lund 
1994, s. 51.
31 Se bl.a. Michael Williams, Americans and their forests. A historical geography, Cambridge 
1992, och Francis Sejersted, ”Veien mot ost”, i Sivert Langholm & Francis Sejersted (eds), 
Vandringer. Festskrift til Ingrid Semmingsen på 70-årsdagen 29. mars 1980, Oslo 1980.
32 Dessutom skärps med skogsexploateringen den latenta konflikten mellan industrialister och 
bondesamhälle, en konflikt som fångas in i begreppet baggböleri. För detta senare begrepp se 
Norrländsk uppslagsbok 1, 1993, s. 53 f.
33 Parallellt med den svenska frontens förskjutning skedde en liknande utveckling i Finland. 
Slutligen kom norra Ryssland att beröras vid sekelskiftet då sågverk etablerades -  ofta av 
utländska ägare -  och kronoskog inköptes i detta område från den ryske tsaren.
34 En del resultat från undersökningarna har publicerats, se Jörgen Björklund, ”Tillväxt och 
differentiering. Näringslivet 1870-1940”, i Lars-Göran Tedebrand (red.), Sundsvalls historia 
2, 1997, Natalia Gutsol & Jörgen Björklund, ”Arctic barriers within. Colonialisation and 
industrialisation of the Kola Peninsula about 1900”, i Jan Åke Dellenbrant & Ulf Wiberg 
(eds), Euro Arctic Curtains (Cerum. Northern Studies). Umeå 1997, s. 7-33, Jörgen Björk
lund i Kulturens frontlinjer 10, och Lars Östlund, Olle Zackrisson, & Anna-Lena Axelsson, 
”The history and transformation of a Scandinavian boreal forest landscape since the 19th 
century”, i Canadian Journal of Forest Research 27 (1997), s. 1198-1206.
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35 Denna studie genomförs av doktoranden Anna-Lena Axelsson, Institutionen för skoglig 
vegetationsekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet. Hon planerar att lägga fram sin doktors
avhandling i ämnet hösten 2001.
36 Åströms dagbok utgavs för några år sedan i en bearbetad version, Jonas Åströms dagböcker 
1868-1891. (Utgivare: Vindeln-Ånäsets byalag 1996; privat distribution.) Analysen genom
förs, inom ramen för ett magisterarbete vid Sveriges lantbruksuniversitet, av Lena Sandberg.
37 Se Ella Johansson, Skogarnas fria söner: Maskulinitet och modernitet i norrländskt skogs
arbete {Nordiska museets handlingar 118), Stockholm 1994.
38 Utgångspunkter för denna del av undersökningen är Kolbjom Aunes monografi Sledenem- 
ningar: Ordgeografisk studie med kart {Skrifter frå Norsk målforearkiv 32), Oslo 1976, samt 
-  framför allt -  Jerker Öströms 1963 vid Uppsala universitet framlagda licentiatavhandling 
om meddonsterminologin i övre Norrland. Öström fortsatte inom projektet arbetet med att 
slutföra sin forskning om den aktuella terminologin med siktet ställt på en doktorsavhandling, 
men då han hastigt avled påsken 1999, kom detta arbete tyvärr aldrig att avslutas.
39 Gränsen har -  utifrån arkeologiskt och etnologiskt material -diskuterats av i första hand 
Phebe Fjellström, men även av de finska forskarna Kustaa Vilkuna och Niilo Valonen, samt 
vad gäller ortnamnen även av bl.a. författaren. Se Phebe Fjellström, ”Nordskandinaviska 
kulturgränser ur europeiskt perspektiv”, i Edlund (red.) 1994 och där anförd litteratur, bl.a. till 
flera av Fjellströms egna arbeten, vidare Lars-Erik Edlund, ”Några perspektiv på ortnamn och 
kulturområden i övre Norrlands kustland”, i Saga och sed 1989, ”Place-Names, Linguistic and 
Cultural Borders in Northern Sweden: Attempt at a Synthesis”, i Eeva Maria Närhi (ed.), 
Proceedings of the XVIIth International Congress of Onomastic Sciences. Helsinki 13-18 
August 1990 {The University of Helsinki and The Finnish Research Centre for Domestic 
Languages 1), Helsinki 1990 samt ”Finskt och nordiskt i den nordsvenska namnskatten -  
några perspektiv”, i Thule. Kungl. Skytteanska samfundets årsbok 1991.
40 Det är sålunda -  för att belysa språkmötet utifrån detalj empirin -  intressant att notera skriv- 
former under 1500-talet såsom Kaxmark för Gagsmark, se Kulturens frontlinjer 3, s. 5, eller 
Germundzmark vid sidan av Kelmannemark för nuvarande Källbomark, a.a. s. 10. Jfr även 
författaren i Saga och sed 1989, s. 161 ff. med litt.
41 Se Kulturens frontlinjer 3, inledningen s. XXXIII ff.
42 Se även Nils Fribergs dokumentation i Stockholm i bottniska farvatten. Stockholms bott- 
niska handelsfält under senmedeltiden och Gustav Vasa, Stockholm 1983, passim, samt Johan 
Nordlanders materialredovisning i avsnittet ”Västerbotten i Stockholms stads tänkeböcker” i 
Norrländska samlingar, 1:6, s. 345 ff, Uppsala 1905 (även = Skrifter utgivna av Johan 
Nordlander-sällskapet 14, Umeå 1990).
43 Om denna kommunikationsstruktur se Christer Westerdahl i Edlund (red.) 1994, s. 318 med 
hänvisning till Nils Friberg, Vägarna i Västernorrlands län, 1-2, Stockholm & Härnösand 
1951.
44 Antagandet av släktnamn är av stort intresse ur ett innovationsperspektiv, och ännu i stora 
stycken en outredd historia, främst då det gäller rurala miljöer. De första som använder släkt
namn i Skelleftebygden är några personer i Bureå under 1500-talets senare del, nämligen 
handelsmannen Ambrosius Andersson Burman och hans broder, lappfogden Olof Andersson 
Burman. Lappfogden Jakob Olofsson Burman använder i början av 1600-talet namnet som 
sedan bibehålls av hans familj på Bureå nr 8. Denna familj innehar uppdrag som gästgivare 
och länsmän.

Det är också länsmännen som under senare delen av 1600-talet i påfallande hög grad antar 
släktnamn. Namnen bildas med ortnamnet som grund. Länsmän och gästgivare på Åbyn 1 tar 
sig sålunda namnet Åman. (Den som först använder det namnet blir sedan borgare i Piteå stad 
1687.) Gästgivaren på Sunnanå tar i början av 1700-talet namnet Sundström. Mot slutet av 
1700-talet är det vanligt att de som är skeppare, handelsmän, tjänstemän och hantverkare antar
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släktnamn. Nu tillkommer många namn som innehåller elementet Mark-, -mark, t.ex. Mark
lund, Markstedt, Markström och Lundmark. Under denna tid antar också personer som flyttar 
från socknen släktnamn, även drängar och pigor.
45 Huvuddelen av det arbete som hittills utförts inom detta delprojekt är att betrakta som 
inledande undersökningar inför uppgiften att utifrån kyrkboksmaterial studera införandet av 
1810 års katekesutveckling i Skellefteå socken. I Daniel Lindmarks Puritanismen och lättsin
net. Fem föredrag om folkläsning och folklig fromhet (.Kulturens frontlinjer 6) framläggs 
sålunda studier, som huvudsakligen rör de mentala gränser som strukturerat skelleftebomas 
religiösa världsbild. I uppsatsen ”Frontlines between Traditionalism and Modernity” sätts 
undersökningen in i sitt historiografiska sammanhang. Studien tar fasta på den motsägelse
fulla bild som många tidiga väckelserörelser uppvisar med både traditionella och moderna 
drag. I syfte att hantera denna motsättning väljer författaren att analysera norrlandsläseriet 
med hjälp av teorier om fundamentalism. I studien ”Luther i Norrland” behandlar Lindmark 
norrlandsläseriet som en läskultur, vilken definieras som både en textgemenskap och en 
tolkningsgemenskap. Frågan gäller hur Luther och hans skrifter användes av läsarna, och 
analysen visar vilken central position Luther intog både i läsarnas andaktsliv och deras pole
miska verksamhet. Analysen av läsarnas och deras motståndares luthertolkningar utvecklas i 
nästa uppsats, ”Vi lärde oss därigenom tänka”, till en undersökning av några av de tanke
strukturer som präglar läsarna, deras samtida betraktare respektive den kyrkohistoriska forsk
ningen. Från att ha behandlat tankens högre artikulationsnivåer övergår Daniel Lindmark i 
uppsatsen ”Puritanismen och lättsinnet” till att måla en bild av den religiösa mentaliteten i 
Skelleftebygden, det man skulle kunna kalla västerbottensfromheten. Detta sker genom att 
några centrala attityder och förhållningssätt lyfts fram i P.O. Enquists roman Musikanternas 
uttåg, vilken gestaltar kulturmötet mellan ”Norrlands kristliga arbetarstam” och den socialis
tiska arbetarrörelsen vid 1900-talets början. Här framtonar ett av projektets grundteman: 
gränsen mellan traditionalism och modernitet.
6 Anders Brändström redovisar i en uppsatsvolym (under utgivning i Kulturens frontlinjer 
19) närmare giftermålsfaltens struktur i området.
47 Se Torbjörn Danells studier Skelleftebygden som en kulturgräns för företagande: En studie 
av företagsutvecklingen i Skelleftebygden under 200 år (Kulturens frontlinjer 8), Umeå 1998, 
och Företagande i industrialismens gränsbygder. Skelleftebygden under 1800-talet (Umeå 
studies in economic history 22), Umeå 1998. Sven Gaunitz’ historik över företagandet i Skel
lefteå, vilken är under utarbetande, har också den ett djupt tidsperspektiv.
48 De närmare orsakssammanhangen diskuteras i Danells avhandling, Företagande i industri
alismens gränsbygder, som framläggs vid årsskiftet 2000-2001.
49 I denna studie är K. B. Wiklunds avskriftsamling angående lappskatteland av utomordent
ligt stort intresse. Dokumentsamlingen omfattar 8 000 ark, vilka möjliggör en studie av rela
tivt stor omfattning såväl geografiskt som tidsmässigt.
50 I Peter Sköld & Kristina Kram (red.), Kulturkonfrontation i Lappmarken. Sex essäer om 
mötet mellan samer och svenskar {Kulturens frontlinjer 13), Umeå 1998, s. 31-51.
51 Citatet i rubriken är hämtat ur en insändare undertecknad med pseudonymen ”Norrbottning. 
Icke Same” i Norrbottens-Kuriren den 11 oktober 1937. Lanttös disputation är planerad till 
hösten 2000. -  Hithörande problemområde uppmärksammas även av Ulf Mörkenstam i av
handlingen Om ”Lapparnes privilegier Föreställningar om samiskhet i svensk samepolitik 
1883-1997, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet 1999.
52 Amfts avhandling utkom som Kulturens frontlinjer 20 i februari 2000. Jfr även hennes 
artikel ”Att skapa en ’autentisk’ minoritet -  om maktrelationen mellan svenskar och samer 
från slutet av 1800-talet till 1970-talet” i Historisk tidskrift 4, 1998, s. 585-615.
53 Viktiga tvärvetenskapliga undersökningar av Tomedalen av forskare som Harald Hvarfner 
och Asko Vilkuna (se t.ex. deras artikel ”Tomedalen -  a Divided Entity: A Model for Boun-
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dary Research”, i Ethnologica Scandinavica 1973), Jouko Vahtola (se främst hans avhandling 
Tornionjoki- ja Kemijokilaakson asutuksen synty, Rovaniemi 1980) m.fl. indras också i den 
aktuella diskussionen.
54 För den språkliga beskrivningen av tomedalsfinskan under 1800-talet och 1900-talets tre 
första decennier används som källor olika texter, bl.a. Paavo Salonius’ uppteckningar, texter 
skrivna av Læstadius och andra, anteckningsböcker, brev (privat korrespondens och läsarbrev 
från tomedalingar till Haparandabladet) m.m. Dessa ger underlag främst för en traditionellt 
betonad deskriptiv framställning. Dialektundersökningar av Martti Airila och Lauri Kettunen 
nyttjas naturligtvis också för det historiska perspektivet. Från och med 1950-talet finns dia
lektinspelningar på ljudband, till en del också transkriberade, som i hög grad möjliggör an
vändandet av en sociolingvistiskt inriktad variationsanalys.
55 Bland Birger Winsas i sammanhanget relevanta artiklar skall nämnas: ”Från Tomedalens 
finska till meän kieli”, i Frank Horn (red.), Svenska språkets ställning i Finland och flnska 
språkets ställning i Sverige (Juridica Lapponica 14. Lapplands universitet. Rovaniemi 1996), 
s. 138-158, ”Från ett Vi till ett Vi och Dom. Tome älv som kulturgräns”, i Birger Winsa & 
Olavi Korhonen, Språkliga och kulturella gränser i Nordskandinavien. Två uppsatser {Kultu
rens frontlinjer 7), s. 5-52, samt ”Torne älv som kulturgräns -  Tornionjoki kulttuurirajana”, i 
H. Nordberg (red.), Tomedalens årsbok -  Tornionlaakson vuosikirja, 1998, s. 55-72.
561 Kulturens frontlinjer 19 (under utgivning) redovisar Winsa närmare dessa resultat. Upp
satsen har den talande huvudrubriken: ”Kärleken är varken blind eller döv”.
57 Även några andra områden i Nordsverige uppmärksammas, men där förläggs endast några 
få undersökningar, ofta i komparativt syfte. Till denna grupp hör Gunvor Flodells ”Dialekt i 
gränszon” (en pilotstudie har redovisats i Kulturens frontlinjer 11) om dialekten i Bjurholms 
församling i Västerbottensdelen av Ångermanland. Flodell utgår i uppsatsen från ett etnoling- 
vistiskt perspektiv och har låtit informantema uttala sig om hur människor talar såväl hitom 
som bortom de påstådda gränserna, m.a.o. hur man språkligt upprätthåller ”vi” -  ”dom”. 
Hypotesen är att den gamla, medeltida sockengränsen för Nordmaling (av vilken Bjurholm 
utgör en övre del) fortfarande är målavskiljande, även om dialekten undergått en viss utjäm
ning.

En annan språkundersökning är nordisten Lisa Erikssons av pitemålets mobiliserande be
tydelse för ungdomar, som vill distansera sig från globaliseringen och europeiseringen. Här
igenom uppkommer nya gränser inom språkgemenskapen. Ett förarbete till studien utgör 
Erikssons bidrag i Kulturens frontlinjer 11.

En annan undersökning rör de traditionella västerbottniska båtar som använts i insjöar och 
rinnande vatten. Studien, utförd av Ulf Lundström, har publicerats som Kulturens frontlinjer 
15, och analysen av båttyper och deras benämningar visar sig vara mycket intresseväckande i 
vårt kulturgränsperspektiv.
58 Thomas Hylland Eriksen i Historia, myt och identitet, 1996, s. 53.
59 Ett kort resonemang om detta förs bl.a. i min artikel i Forskning och framsteg 4, 1997, s. 42 
ff.
60 Intressant är i sammanhanget att notera att Günter Wiegelmann i ett arbete från 1984 
(”Ertrag und Aufgaben volkskundlicher Kulturraumforschung”, i: H. L. Cox & Günter Wie
gelmann (utg.), Volkskundliche Kulturraumforschung heute, Münster 1984) konstaterar att det 
inom den fortsatta ”Kulturraum”-forskningen är nödvändigt att bredda materialet ut mot just 
sådana källor som vi nyttjar i projektet: kyrkoboksmaterial, dagböcker, bouppteckningar m.m. 
Motiveringen är intressant. Han skriver bl.a.: ”es [scheint] mir nötig, regional angesetzte 
zeitliche Verlaufsanalysen zu verfolgen, Verlaufsanalysen, die auf den Serienquellen basie
ren” (s. 11). Om ”Serienquellen” säger Wiegelmann så till sist (s. 12) att ”Sie erlauben plan
mässig angesetzte Analysen entlang der Zeitachse. Da diese Quellen für kleine soziale Ein
heiten (Orte, Haushalte, Familien und Einzelpersonen) vorliegen, bieten sie die Möglichkeit,
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sehr detaillierte Analysen in sozialer und regionaler Streuung zu planen, so daß die 
diachronen Prozesse in kleinen Gruppen und zugleich in regionaler und sozialer Differen
zierung erkannt werden können”.
61 Bondevardag och samhällsförändring. Studier i och kring västsvenska hondedagböcker 
från 1800-talet, Göteborg 1995. Jfr i sammanhanget även John Svenskes avhandling Skrivan
dets villkor. En studie av dagboksskrivandets funktioner och situationella kontexter utgående 
från Backåkers Eriks dagbok 1861-1914, Uppsala 1993.
62 ”När man ser en människa som en komplicerad och självständig historisk aktör och betrak
tar henne ur flera olika synvinklar blir diskussionen om representativitet omöjlig -  och kanske 
ointressant. Att ge en mångsidig belysning, att återskapa en realistisk helhet, att åstadkomma 
en tät analys och en ’tjock beskrivning’ (thick description) blir viktigare än renodlingen av ett 
klart avgränsat delproblem inom den historiska mångfalden”, skriver Liljewall bl.a. (a.a. 
1995, s. 22).
63 I våra analyser anknyter vi här även till den diskussion om levnadsberättelser, muntlig 
historia och personhistoria som förts inom ett flertal ämnen, se t. ex. Sylvia Augustinsson, 
Individen i centrum. En metodisk studie av levnadsberättelser (Etnologiska institutionens 
småskriftserie 39), Uppsala 1989.
64 Se hans klassiska monografi The Interpretation of Cultures, New York: Basic Books 1973; 
nyutg. London: Fontana 1993.
65 Ett rikt källmaterial har samlats in av projektet, bl.a. en kvinnodagbok från Åsele förd sedan 
1936, och en kvinnodagbok från Byske, förd av kvinnor i två generationer (en kvinna och 
hennes svärdotter), från 1906 fram till idag. Ett fynd är en annan kvinnodagbok från Skellefte- 
området från förra delen av 1800-talet. Flera sviter dagböcker har återfunnits i Degerfors 
(Vindeln), dels en 1800-talsdagbok som visar på en handelsmans verksamhetsfält och kon
taktvägar (se not 36), dels en småbrukardagbok som täcker in förra delen av 1900-talet, annat 
material att förtiga.
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Delundersökningar som genomförs inom projektet

ÖVERSIKT

1. D e l pr o je k t  d ä r  k u l t u r g r ä n s e r  o c h  k u l t u r g r ä n s f o r s k n in g

MER GENERELLT BEHANDLAS SAMT STUDIER MED STARKA KOMPA
RATIVA INSLAG

1. Kurt Genrup (etnologi): Europeisk etnologisk kartering -  en kritisk översikt
2. Kurt Genrup (etnologi): Germania och Moder Svea 2. Kulturella möten och

gränser på nordsvenskt område
3. Anders Häggström (etnologi): Levda rum och beskrivna platser. Studier i former

for landskapsidentitet

2. N o r d s k a n d in a v is k a  st u d ie r

2 a ) Studier som allmänt behandlar  det nordskandinaviska  området, det

NORDSVENSKA OMRÅDET ELLER EN STÖRRE DEL DÄRAV

4. Lars-Erik Edlund (nordiska språk): Spelet mellan det västnordiska och östnor
diska på nordskandinaviskt område under förhistorisk och historisk tid -  till frågan 
om nordliga identifikationsområden
5. Gunvor Flodell (nordiska språk): Etnicitet och språk -  en studie i språklig identi
fikation
6. Lars-Erik Edlund (nordiska språk), Kurt Genrup (etnologi), Lars Olov Sjöström 
(etnologi) (jfr delprojekt 21), Ulf Lundström (Lokalhistoriskt institut) och Lisa 
Eriksson (nordiska språk) (jfr delprojekt 7): Studier av identifikationsområden och 
innovationsspridningpå nordsvenskt område ur ett 1900-talsperspektiv
7. Lisa Eriksson (nordiska språk): Absolutister, anpassare och avståndstagare -  
dialekten som gränsmarkör och identitetsskapare bland norrländska gymnasieung
domar
8. Egil Johansson (religionsvetenskap), Hanna Zipemovszky (religionsvetenskap), 
Ulf Lundström (Lokalhistoriskt institut) och Lester Wikström (religionsvetenskap): 
Det nordsvenska kyrkolivet och dess medeltida rötter ur kulturgränsperspektiv
9. Jörgen Björklund (ekonomisk historia): Skogsexploateringens dynamiska grän
ser: Den nordeuropeiska timmergränsen
10 a. Lars Östlund (skoglig vegetationsekologi): Timber frontiers i ett internatio
nellt perspektiv; 10 b. Lena Sandberg (skoglig vegetationsekologi): Jonas Åströms 
dagböcker från 1800-talets senare del och deras vittnesbörd om skogsutnyttjande
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11. Anna-Lena Axelsson (skoglig vegetationsekologi): Ekologiska gränser i skogs
landskapet betingade av människans skogsutnyttjande
12. Jerker Öström (nordiska språk): Den nordsvenska timmerdrivningsterminologin 
-  innovationer och termspridning
13. Ulf Lundström (Lokalhistoriskt institut): Västerbottniska allmogebåtar ur ett 
kulturgränsperspektiv

2 b ) Studier som behandlar Skellefteområdet

14 a. Ulf Lundström: Bönder och gårdar i Skellefteå 1539-1650; 14b. Ulf Lund
ström: Bönder och gårdar i Skellefteå 1650-1790; 14 c. Ulf Lundström: Bönder och 
gårdar i Skellefteå 1790-1900
15. Anders Brändström (Demografiska databasen): Partnerval och kulturella grän
ser. Giftermålsmönster i Skellefteåbygden 1720-1900
16. Linnea Gustafsson (nordiska språk): Dopnamn i Skelleftebygd -  tradition och 
innovation 1791-1890
17. Daniel Lindmark (historia): Frontlinjer mellan traditionalism och modernitet: 
Katekesbytet i Skellefteå socken 1810-1880
18. Torbjörn Danell (ekonomisk historia): Företagandet i industrialismens gräns
bygder 1820-1990
19. Sven Gaunitz (ekonomisk historia): Industriregion Skellefteå. En studie av indu
strin, företagen och företagarna i en norrländsk industriregion
20. Lars-Erik Edlund och Ann-Catrine Edlund (nordiska språk), Ulf Lundström 
(Lokalhistoriskt institut) m.fl.: Mikrohistoriska studier av ett par nordsvenska byg
der -  Speglingar av bygden i brev, dagböcker och auktionsprotokoll från 1800- och 
1900-tal
21. Lars Olov Sjöström (etnologi): Modernitet i det traditionella. Kulturbyggen och 
gränser inom ett nordskandinaviskt område

2 c) Studier som berör samer samt relationen samer -  nybyggare

22. Olavi Korhonen (samiska): Skogssamiska särdrag i språk och kultur i relation 
till nordliga kulturgränser
23. Olle Zackrisson och Lars Östlund (skoglig vegetationsekologi): Samisk bark- 
täkt: ett äldre resursutnyttjande och dess relation till viktiga kulturgränser i norra 
Sverige
24. Peter Sköld (Demografiska databasen/historia): Samiska gränser i Lappmarken
25. Patrik Lantto (historia): ”Styvbarn i folkhemmet Sverige”. Samernas etnopoli- 
tiska mobilisering
26. Andrea Amft (samiska): Säpmi i förändringens tid. En studie av svenska samers 
levnadsvillkor under 1900-talet ur ett genus- och etnicitetsperspektiv
27. Greger Hömberg, Lars Östlund och Olle Zackrisson (skoglig vegetationseko
logi): Förutsättningarna för rennomadismens framväxt
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2 D) Studier som behandlar Torned alen

28. Lars Elenius (historia): Det förbjudna språket -  modernisering och språkbyte i 
Tornedalen 1795-1930
29. Erling Wande (finska): Från finsk dialekt till meänkieli -  en gränsvarietets 150- 
åriga utvecklingshistoria
30. Birger Winsa (finska): Kärleken är varken blind eller döv -  Giftermål över 
språk- och kulturgränser i Tornedalen och Kalixbygden
31. Birger Winsa (finska): I  vilken social kontext befinner sig lokala skribenter i 
Tornedalen och vilken funktion har de i bygemenskapen
32. Ulf Drugge (sociologi): Kriminalitet över gränsen -  En ny gräns med föränd
rade förutsättningar i gammal bygd

3. V e t e n sk a p sh ist o r is k a  a r b e t e n

33. Christer Nordlund (idéhistoria): Historiska studier i gränser, vetenskap och 
miljö
34. Christer Karlsson (historia): Vetenskap som politik -  K  B. Wiklund som expert i 
samefrågor under 1900-talets första decennier
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1. D e l p r o je k t  d ä r  k u l t u r g r ä n s e r  o c h  k u l t u r g r ä n s f o r s k n in g

MER GENERELLT BEHANDLAS SAMT STUDIER MED STARKA KOMPA
RATIVA INSLAG

1. Kurt Genrup (etnologi): Europeisk etnologisk kartering -  en kritisk översikt

Kurt Genrup kartlägger i denna studie de europeiska etnologiska atlasarbetena med 
avseende på de teoretiska övervägandena som ligger bakom dem, och begrundar de 
metodologiska erfarenheter som står att vinna av de många verken. Framfor allt de 
tyska men också de finska atlasverken kommer att penetreras.

Studierna kommer att resultera i en uppsats där dagens möjligheter att med ny 
teknik ge utbredningskartor flera dimensioner exemplifieras och diskuteras. Karte
ring av såväl föremåls ”yttre form” som ”idéinnehåll” diskuteras i ett teoretiskt och 
mångvetenskapligt sammanhang (kulturanalys, konsumtionsforskning m.m.). För 
förståelse av dagens diskussion ges en fyllig historik för såväl kulturkretsläran som 
cross-cultural-skola, och nationella och regionala europeiska atlasverk sätts därvid 
in i sitt idésammanhang.

Denna studie kommer att ingå i den sammanfattningsvolym som delprojektle- 
dama kommer att sammanställa i projektets slutskede.

2. Kurt Genrup (etnologi): Germania och Moder Svea 2. Kulturella möten och 
gränser på nordsvenskt område

Kurt Genrup har redan (i Kulturens frontlinjer 5) behandlat kulturella möten mellan 
Tyskland och Sverige. Forskningsfältet är mångvetenskapligt, men bokens utgångs
punkt är etnologisk. Makro- och mikroperspektiv kombineras, liksom nutid och 
dåtid från medeltiden och framåt. Metodiskt och teoretiskt har inspiration hämtats 
från olika discipliner och forskare, där särskilt kan nämnas den tyske etnologen och 
samhällsforskaren Dieter Kramer och begreppet ”eine integrale Kulturwissen
schaft”. Ett postmodernistiskt synsätt har också i hög grad inspirerat studien.

Kulturmötet ses i boken både utifrån ett konfliktperspektiv och ett harmoniper
spektiv, där sega strukturer även diskuteras ur ett framtida perspektiv. Empirin an
gående dagens kulturmöte ger en kanske oväntat negativ syn på mötet med tyskar 
och Tyskland -  vilket dock till stora delar har historiska förklaringar. Att det går 
klara kulturgränser i Östersjön mellan Tyskland och Sverige, är vidare ett av bokens 
grundpostulat.

I del 2 av Germania och Moder Svea fortsätter Genrup nu behandlingen av kultu
rella möten mellan Tyskland och Sverige. En av delstudierna kommer att göra en 
djupdykning på norrländskt område (vilken formar sig till en översiktsartikel), en 
studie klargör konkret resultaten av mötet med det tyska inom ett avgränsat geogra
fiskt rum, närmare bestämt Skelleftebygden. När det gäller Skellefteå kommer tyska 
föremål under 100 år att analyseras utifrån årsfester (traditioner) och konsumtions
samhälle, t.ex. tyska bilar (modernitet). Här kommer såväl uppteckningar som re
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klam och intervjuer att användas som källmaterial. Ett inifrånperspektiv kombineras 
med gruppbundna mönster.

Studien har bäring även mot de undersökningar som görs rörande fenomendiffu- 
sion generellt sett inom Kulturgräns norr (jfr delprojekt 6).

3. Anders Häggström (etnologi): Levda rum och beskrivna platser. Former för land- 
skapsidentitet

Den 24 november 2000 disputerar Anders Häggström i etnologi på avhandlingen 
Levda rum och beskrivna platser. Former för landskap sidentitet. Här används ett 
tolkande etnologiskt perspektiv för att diskutera hur lokal historia och kultur an
vänds i symbolform för att gestalta landskapen som viktiga identifikationsområden 
under 1900-talet. Undersökningen behandlar betydelser av regionalitet, samt hur 
rumsligt förankrade identiteter artikuleras i olika samhälleliga kontexter och i skilda 
medier, platser och sammanhang. Studien är komparativ, med exempel från Ble
kinge och Jämtland. Det övergripande teoretiska perspektivet är poststrukturalistiskt 
med inriktning mot analyser av betydelseproduktion, narrativitet och representation.

Avhandlingen har relevans för projektet i två avseenden. Det första gäller proces
ser där ”rummet” i allmänhet, och kartans geografiska gränser i synnerhet, laddas 
med betydelser av kulturell och historisk art. Det andra behandlar hur kollektiva 
föreställningar om gemenskap och platstillhörighet skapas, vidmakthålls eller om
förhandlas. Dessa två aspekter kan anges med begreppen platsberättelser och revir
berättelser■, dvs. narrativer som används dels för att betona likhet och identitet inåt, 
dels för att utåt markera symboliska gränser mot andra grupper eller områden. Stu
diens specificerade etnologiska syfte är att diskutera några av de diskursiva ”falt” 
eller ”arenor” där framställningar och berättelser om Blekinge och Jämtland skapas. 
Vidare att belysa några av de ”aktörer” som medvekar i denna betydelseproduktion. 
Ur ett kulturanalytiskt perspektiv granskas de homogeniserande representationsfor- 
mer som används för att tona ned landskapens kulturella och sociala komplexitet till 
förmån för vissa regionala teman eller motivkretsar vilka ges en dominerande 
position såsom ”typiska” landskapsegenskaper.

Mot denna bakgrund har djupstudier gjorts i några av de ”fält” där Blekinges och 
Jämtlands kulturhistoriska betydelser artikuleras. Vetenskapliga publikationer och 
den populärt hållna hembygds- och landskapslitteraturen har i detta syfte analyserats 
utifrån skilda berättarmodus. Museernas etablering har följts sedan starten i land
skapens fornminnes- och museiföreningar. I detta sammanhang har uppmärksam
heten riktats mot hur Blekinge och Jämtland blir föremål för en antikvarisk diskus
sion, samt hur ett landskapligt ”kulturarv” återskapas inom den museala utställ- 
ningsverksamheten. Fältarbete, intervjuer och deltagande observation vid publika 
evenemang har genomförts för att undersöka hur landskapen idag ideologiseras och 
får ett bruksvärde i en regionalpolitisk diskussion.
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2. N o r d s k a n d in a v is k a  s t u d ie r

2 a ) Studier som allmänt behandlar  det nordskandinaviska  området, det

NORDSVENSKA OMRÅDET ELLER EN STÖRRE DEL DÄRAV

4. Lars-Erik Edlund (nordiska språk): Spelet mellan det västnordiska och östnor
diska på nordskandinaviskt område under förhistorisk och historisk tid -  till frågan 
om nordliga identifikations områden

Lars-Erik Edlund genomför språk- och namngeografiska studier över ett vidsträckt 
nordgermanskt rum, detta för att fastställa de förhistoriska och historiska identifika- 
tionsområdena på nordskandinaviskt område. Hittills har framför allt de västnor
diska språkspåren på nordskandinaviskt område fokuserats, och här har tidigare 
okända språksamband avslöjats, inte minst gamla språkliga reminiscenser av väst
ligt ursprung inom det bottniska kustområdet. Diskussionen sker i termer av forntida 
identifikationsområden, och studierna får därmed en sociolingvistisk accent.

Dessa studier sätter på ett påtagligt sätt in det nordsvenska språkrummet i ett vid
sträckt, nordgermanskt perspektiv, och är betydelsefulla för att fixera gränser, över- 
gångsområden och barriärer inom området. Analysen sker i anslutning till de andra 
språkämnena inom projektet, främst Olavi Korhonens studier av samiska och finska 
element i dialekter och ortnamn på nordskandinaviskt område (delprojekt 22 nedan).

5. Gunvor Flodell (nordiska språk): Etnicitet och språk -  en studie i språklig identi
fikation

Gunvor Flodell har valt att bedriva sitt extemfinansierade forskningsprojekt i an
slutning till Kulturgräns norr. Den första fasen av provundersökningarna är avslutad 
och sammanfattad i rapporten ”’Det lilla språket’ som gränsmarkör. Rapport från en 
pilotundersökning i Bjurholm, Västerbotten”, publicerad i Eriksson, Lisa & Flodell, 
Gunvor, Mål i norr. Två artiklar om nutida dialektförhållanden i norra Sverige. 
Kulturens frontlinjer nr 11, Umeå 1998, s. 65-136.

Provundersökningarna har varit individbaserade (15 försökspersoner) och för
lagda till ett avgränsat dialektområde i Bjurholm (övre delen av Nordmalings 
medeltida storsocken, f.ö. en kulturgränszon med djupa historiska rötter) som 
språkligt bl.a. kännetecknas av kortstavighet med inga diftonger. Här har dialekt- 
gränserna varit av primärt intresse. Upprätthålls de fortfarande eller är de föremål 
för utjämning? I sin tur leder frågan till ifall dialektmarkörer används som gräns
markörer mellan ”vi -  dom”, även i mer formella talsituationer, eller om de där 
ersätts av standardformer.

Dialektgränser förutsätter att dialekterna fortfarande är levande i en någorlunda 
genuin form och att det existerar en lokal, dialektal norm i jämförelse med angrän
sande områden. Så verkar vara fallet i Bjurholm. Genom analys av tre typer av ma
terial (enkät, test av dialektordförståelse, översättningstest, bandinspelade intervjuer
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med ca 20 försökspersoner) har Flodell försökt ringa in denna dialektala norm. Ten
densen verkar vara att dialektkännedomen minskar för varje undersökt generation, 
trots att dialekten fortfarande kan brukas inom vissa offentliga domäner på central
orten. Av intresse är då vilka dialektdrag som förblir resistenta och vilka som är 
medvetna/omedvetna hos de enskilda språkbrukama.

Försöksvis har Flodell applicerat kvantitativ sociolingvistisk metod på några av 
bandinspelningarna och på utskriven text från grannkommunen för att fastställa 
graden av dialektalitet. Att finna lämpliga variabler är dock en grannlaga uppgift. Ur 
materialet har hon sammanställt en del ordpar, där bjurholmsmål skiljer sig från 
örträskmål och från degerforsmål. Denna lista måste utökas med exempel från syd
liga och västliga gränsområden samt ”moderdialekten” nordmalingsmålet, för att 
kunna generaliseras.

Flodell kommer att fortsätta undersökningarna i Bjurholm via enkäter, språkliga 
intervjufrågor och inspelningar enligt följande: 1. Offentliga domäner där dialekt 
kan brukas på centralorten (intervjuer med personal på kommunkontoret, försäk
ringskassan, apoteket, posten, bankerna, bensinmacken, olika branschhandlare). 2. 
Språkbeteende i grupp i vissa domäner (kommunfullmäktigesammanträden, bya- 
böner etc.). 3. Utökat antal informanter från gränsbyar samt från kustbygden (inter
vjuer, enkäter och test med förfinade metoder på strategiskt valda orter). 4. Ytterli
gare dokumentation av nutida Bjurholmsmål bland skolungdomar i årskurs 8 och 9.

Bjurholmsundersökningama handlar egentligen om bruket av dialekt alternerat 
med högspråk och om dialektutjämning, som är en effekt av kodglidning med ett 
slags biandkod som resultat, allt kopplat till en lokal språklig identitet och en lokal 
sammanhållning. Informantema skiljer sig dock beträffande språklig medvetenhet. 
Det hittills insamlade materialet lämpar sig väl för en jämförelse med tvåspråkig- 
hetsförhållanden, och därför har Flodell i de fortsatta studierna återknutit till sin 
tidigare forskning om misionessvenskan.

Gunvor Flodell har därför genom stöd från FRN och inom ramen för en fakul- 
tetsbaserad forskningstjänst, fortsatt sina studier av misionessvenskan. Detta mate
rial är under bearbetning och kommer nu att jämföras med bjurholmsmaterialet i en 
skrift med arbetsnamnet Etnicitet och språk -  en studie i språklig identifikation 
globalt och lokalt. Det blir en sociologisk ansats som syftar till att se på vilket sätt 
de i etnicitetsbegreppet ingående faktorerna samverkar, med särskild hänsyn till- 
språkbevarandet hos olika grupper svensktalande i exil och hos dialekttalare på 
hemmaplan. Av speciellt intresse är de kulturella gränsdragningarna ”vi” -  ”dom” 
och om/hur dessa gränser upprätthålls med språkliga medel.

6. Lars-Erik Edlund (nordiska språk), Kurt Genrup (etnologi), Lars Olov Sjöström 
(etnologi) (jfr delprojekt 21), Ulf Lundström (Lokalhistoriskt institut) och Lisa 
Eriksson (nordiska språk) (jfr delprojekt 7): Studier av identifikations områden och 
innovations spridning på nordsvenskt område ur ett 1900-talsperspektiv

Institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk har huvudansvaret för en 
studie av identifikationsområden och innovationsspridning, vilken initierades under
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1997. ”Innovationsstudien” (som den lite oegentligt kommit att kallas) fokuserar 
fenomen som vunnit spridning under 1900-talet.

I studien -  som bygger på en omfattande enkät till 1 000 åttondeklassare -  under
söks dels hur innovationer under 1900-talet spridits inom den s.k. Botniaregionen 
(dvs. Norrbotten och Västerbotten samt Örnsköldsviksområdet), dels människors 
mentala föreställningar om vilka som är ”vi” och ”dom” såsom detta kommer till 
uttryck i språk, ortsboöknamn etc. Vad gäller innovationerna ligger tonvikten på 
vilka som varit innovatörer samt vad innovationer som bilen och snabbmaten fört 
med sig för människorna. Enkäten berör både materiell och social kultur, och var 
riktad till tre generationer; den besvarades av eleverna själva, föräldrarna samt mor- 
och/eller farföräldrarna.

Undersökningarna har en korologisk aspekt i den meningen att de förhoppnings
vis kan uppvisa vissa mönster för hur olika bygder eller orter inom undersöknings
området förhållit sig till innovationer genom att ta till sig nyheterna eller att ”göra 
motstånd” mot företeelsen. Men det är ändå de sociala och mentala gränserna i 
samhällsomvandlingen inom området som blir de viktigaste aspekterna för analysen 
av enkätmaterialet. De mönster som framkommit ger oss en bild av innovationernas 
spridning (med ett mer heltäckande ord: fenomendiffusioneri) inom det nordsvenska 
området.

Vidare analyseras som sagt kollektiva öknamn, ortsboöknamn, viktiga markörer 
av vilka som är “vi“ och “dom“. Genom att flera generationer har besvarat enkäten 
kan man se förändringar i synen på “vi“ och “dom“. De kartmönster som en analys 
av ortsboöknamn ger, talar tydligt om för oss de mentala uppdelningar människorna 
i området gör.

Denna undersökning ger grundvalarna för fortsatta studier inom de språkliga och 
etnologiska delprojekten, jfr delprojekt 7 och 21 nedan.

7. Lisa Eriksson (nordiska språk): Absolutister, anpassare och avstånds tagare -  
dialekten som gränsmarkör och identitets skapare bland norrländska gymnasieung
domar

Lisa Eriksson arbetar med en doktorsavhandling i nordiska språk på temat Absolu
tister, anpassare och avståndstagare -  dialekten som gränsmarkör och identitets- 
skapare bland norrländska gymnasieungdomar. Dess primära syfte är att beskriva 
hur språket, och då framför allt det dialektalt färgade språket, fungerar som identifi- 
kationskonstituent bland ungdomar, på såväl grupp- som på individnivå. Eriksson 
avser att visa hur språket fungerar som gränsmarkör mellan olika ungdomsgrupper, 
och hur det, medvetet och omedvetet, bidrar till att skapa föreställningar om ett ”vi” 
och ett ”dom”.

De gränser som fokuseras i detta arbete är alltså inte primärt de geografiska, utan 
de mentala. Här är således inte bara de dialekttalande ungdomarnas berättelser in
tressanta, tvärtom blir det av vikt att visa på komplexiteten i det insamlade empi
riska materialet och låta många olika röster komma till tals; alltifrån absolutisterna, 
de ungdomar som anser att man alltid och i alla sammanhang bör prata dialekt, till 
avståndstagarna, ungdomar som med alla medel tar avstånd från dialekten och det
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den representerar för dem. Vidare avser Eriksson att undersöka språkets betydelse 
för upplevelsen av en lokal identitet.

En redan genomförd pilotstudie visar att det dialektalt färgade språket i hög grad 
uppfattas som ett pojkarnas språk, varför det också är av vikt att ta reda på hur de 
flickor, som är starkt lokalt rotade, utåt manifesterar sin identitet.

Undersökningen koncentrerar sig på gymnasieelever i norra Norrland. Den empi
riska undersökning som ligger till grund för arbetet är genomförd i samarbete med 
Lars-Olof Sjöström, se delprojekt 21.

Avhandlingen hämtar sina teoretiska utgångspunkter från flera discipliner i bryt
punkten mellan språkvetenskap, sociologi och samhällsvetenskap; men som fokus 
ligger på ungdomarnas egna föreställningar om språk och språkanvändare/språkan- 
vändning, blir anslaget snarare sociolingvistiskt än dialektologiskt. Av den anled
ningen görs heller inga inspelningar av informantema; det primära är inte om en 
viss elev de facto är dialekttalande eller inte, utan istället varför han eller hon väljer 
att betrakta sig som det ena eller det andra. (Pilotstudien visar nämligen att elever 
som ingår i grupper/nätverk där dialekten har hög prestige ser sig själva som dia
lekttalande även i fall där detta uppenbarligen är högst tveksamt.) Konstruktivistiska 
teorier om såväl identitet som kön är naturligtvis centrala genom hela arbetet.

Den ovan nämnda empiriska undersökningen har genomförts under läsåret 
1999/2000. Cirka 600 elever i gymnasieskolans årskurs 2, jämnt fördelade på sex 
nordnorrländska orter (Örnsköldsvik, Umeå, Lycksele, Skellefteå, Piteå och Luleå) 
har besvarat en enkät rörande bland annat attityder till dialekt och dialekttalande 
samt uppfattningen om den egna orten. Valet av klasser på respektive ort har gjorts 
med syfte att fa en jämn könsfördelning samt en jämn fördelning mellan elever på 
praktiska respektive teoretiska program. Avhandlingen färdigställs för disputation år 
2002.

8. Egil Johansson (religionsvetenskap), Hanna Zipemovszky (religionsvetenskap), 
Ulf Lundström (Lokalhistoriskt institut) och Lester Wikström (religionsvetenskap): 
Det nordsvenska kyrkolivet och dess medeltida rötter ur kultur gränsperspektiv

Hanna Zipemovszky fortsätter inom denna undersökningsdel sina analyser utifrån 
det gemensamma medeltida kulturarvet och dess olika gestaltningar i nordskandina
viska källor och kyrkoseder. Hennes konkreta undersökning gäller en analys av 
konfirmations- och nattvardsseden genom tidema med anni discretions, dvs. natt- 
vardsåldem, som centralt begrepp. I dessa studier står en analys av kyrkolivet i 
Norrland, särskilt Skelleftebygden, i förgrunden. Hon söker svar på hur åldem för 
första nattvarden förändrades, vilka bakgrundsfaktorer som var avgörande (familje- 
ställning, religiösa seder och bmk i den lokala församlingen, andel pojkar/flickor 
m.m.).

Ulf Lundström har publicerat sina grundläggande rön kring folk- och kyrkolivet i 
Skelleftebygden under 1500- och 1600-talen i Kulturens frontlinjer 3. I fortsätt- 
ningsstudien för åren 1650-1790 analyseras naturligtvis också kyrkolivet.

Lester Wikström bidrar med djupgående analyser av kyrkotraditionen i Skellefte
bygden närmast före och efter sekelskiftet 1700 med utgångspunkt tagen i prosten
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Buscherus’ efterlämnade handlingar -  vilka ger en blixtbelysning av Skelleftebyg- 
den just kring sekelskiftet 1700. Lester Wikströms studier får sin fortsättning i en 
kartläggning av kyrkoseden med särskild inriktning på den kyrkliga aktiviteten 
bland präster och lekfolk stegvis upp till våra dagar.

Egil Johansson samordnar religionsvetenskaps olika studier och avser dessutom 
att föra fram studierna till dagsläget. Det nordsvenska kyrkolivet generellt sett står i 
fokus. Utgångspunkten för Johanssons undersökning av konfirmationsläsningsbenä- 
genheten och dess förändringar, är rikstäckande. Hela tiden finns i Johanssons stu
dier den medeltida europeiska bakgrunden -  arvet från Rom!

Resultaten av religionsvetenskaps forskning kommer att redovisas i ett nummer 
av Kulturens frontlinjer. Jfr Exkurs 1 nedan.

9. Jörgen Björklund (ekonomisk historia): Skogsexploateringens dynamiska grän
ser: Den nordeuropeiska timmergränsen

Detta projekt fokuserar på den nordeuropeiska timmergränsen. Denna gräns sträckte 
sig från södra Norge genom delar av Mellansverige, vek därefter av mot Norrland 
och norra Finland, och nådde sin sista fas i norra Ryssland vid sekelskiftet. Råvaran 
för sågverksnäringen var en långsamt och långsiktigt söndervittrande naturresurs, 
som måste sökas i ständigt nya områden med ”framtiden för sig”. I timmergränsens 
spår byggdes även sågverksindustri upp. Skogen som utnyttjades utgjordes av rela
tivt opåverkade naturskogar med typiska ”old-growth-karaktärer”, dvs. träden var 
mycket gamla och innehöll stora mängder döda träd och var ofta flerskiktade. Även 
om vissa sidor av dessa mobila gränsfenomen, dvs. dynamiken hos den avancerande 
timmergräsen, redan har belysts av forskare, saknas fortfarande viktiga uppgifter om 
den historiska utvecklingen. Framför allt föreligger ingen övergripande syntes och 
utvecklad jämförelse av ekonomiska drivkrafter och ekologisk påverkan på natur- 
barrskogarna. Förutsättningarna för att timmergräsen skulle uppstå och utvecklas 
var av såväl naturgiven, teknologisk som institutionell karaktär. Till de naturgivna 
räknas t.ex. virkestillgång och trädslag, hamnförhållanden samt närheten till avsätt
ningsmarknader. De teknologiska förutsättningarna bestod av ångmaskinen, järnvä
gen och telegrafen, medan till de institutionella hörde lagar, som reglerade skogs- 
exploateringen och etableringen av sågverk. Uppkomsten av timber frontiers i ett 
internationellt och regionalt perspektiv visar även på en mycket intressant aspekt av 
gränsforskningsproblematiken, dvs. förekomsten av dynamiska och rörliga gränser.

Forskning har genomförts av gränsens framfart i Norrland totalt och i Västerbot
ten regionalt samt i norra Finland och norra Ryssland, vilket resulterat i fem längre 
uppsatser. Dessa resultat kan relateras till den forskning om skogsexploateringens 
dynamiska gränser inom Kulturgräns norr, som pågår vid institutionen för skoglig 
vegetationsekologi, se delprojekt 10 nedan.

Forskningen om Nordfinland har lett till att Björklund kunnat identifierat en yt
terligare timmergräns i Finland, som under 1800-talets senare del i grova drag 
sträckte sig från landets sydligt belägna skogar till dess norra. Skogarna i norra 
Finland kan därmed sägas ha utgjort dels en fas i den nordeuropeiska timmergrän
sens utveckling, dels den sista fasen i den timmergräns som svepte över hela landet.
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En intressant och viktig fråga blir bl.a. att söka förklara och tidmässigt bestämma 
när dessa gränser stötte ihop. Under 2000 kommer en uppsats med titeln ”Finland -  
landet med två timmergränser? Skogsutnyttjande och sågverksindustri 1850-1900” 
att färdigställas av Björklund.

Därmed återstår att undersöka den nordeuropeiska timmergränsens första fas, 
södra Norge, vilken uppstod vid årtiondena runt 1850, samt att beskriva hur den 
norska timmergränsen försköts in i Sverige. Även denna studie kommer att redovi
sas i uppsatsform.

Därefter sammanställs av Björklund en syntes över den nordeuropeiska timmer
gränsens uppkomst och utveckling. Centralt i denna studie blir att diskutera och 
testa timmergränsdynamiken. Resultaten publiceras i Kulturens frontlinjer.

Figur 2. Utvecklingen av en ”timber frontier” i norra Skandinavien under 1800-talet. 
(Bunte, R., Gaunitz, S. & Borgegård, L.-E., Vindeln -  en norrländsk kommuns eko
nomiska utveckling 1800-1980, Lund 1982.)
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10a. Lars Östlund (skoglig vegetationsekologi): Timber frontiers i ett internationellt 
perspektiv

Detta projekt genomförs i samverkan med ekonomisk historia (delprojekt 9). Det 
hittillsvarande arbetet har främst varit inriktat mot tolkning av timber frontier-rörel- 
ser i Skandinavien, Ryssland och Nordamerika. Projektet har också utsträckt den 
skandinaviska delen av detta arbete till att omfatta norra Dalarna -  ett område som 
utgör en anomali i den vanliga tolkningen av virkesexploateringsfrontens utveck
ling. Syftet med projektet är att skapa en övergripande förståelse för drivkraften 
bakom timber frontiers samt deras rörelse och dynamik i olika ekosystem. Ett arbete 
av Lena Sandberg (se för detaljer delprojekt 10b) har också genomförts, vilket varit 
inriktat på mikrohistoriska källor och har haft sitt fokus på det sena 1800-talets 
skogsutnyttjande i Västerbotten. Under hösten år 2000 kommer Lars Östlund att 
vara gästforskare i Montana, USA, för att bl.a. studera timber frontiers och avverk- 
ningshistorik i ponderosatallskog.

Projektet har hittills genererat fyra uppsatser (Östlund 1999a, Östlund 1999b, 
Östlund & Zackrisson 2000, Tömlund & Östlund 2000).

10b. Lena Sandberg (skoglig vegetationsekologi/- Jonas Åströms dagböcker från 
1800-talets senare del och deras vittnesbörd om skogsutnyttjande

Med bondedagböcker avses anteckningar skrivna av bönder, torpare och andra per
soner med någon form av anknytning till jordbruket. En av dessa bondedagböcker 
som finns bevarade är Jonas Åströms dagbok från Degerfors (Vindeln) i Västerbot
ten. I denna undersökning söker Sandberg, utifrån dagbokens vittnesbörd, beskriva 
en 1800-talsbondes arbete med speciellt fokus på skogsarbetet. Dessutom vill hon 
placera in Jonas Åström i ett större perspektiv och relatera hans arbete och liv till 
den brytningstid, med bl.a. framväxten av en skogsexploateringsfront, som slutet av 
1800-talet utgjorde. Jonas Åström var, liksom bönder i allmänhet vid den här tiden, 
en mångsysslare. Arbetet bestod inte bara av att bruka jorden utan även av bi
inkomster såsom timmerhuggning, tjärbränning, jakt och fiske. Arbetet växlade med 
årstiden och arbetet med biinkomster förlädes till den del av året då arbetet i jord
bruket var minst intensivt. Jonas Åström ägnade huvuddelen av året åt skogsbruk 
samt kontakter och ärenden utanför gården. Även fodertäkt upptog relativt mycket 
tid. Huvuddelen av dagboksanteckningarna är noteringar om vädret och arbetet på 
gården, men dagboken innehåller även iakttagelser och reflektioner av mer ovanligt 
slag i 1800-talets bondedagböcker.

Undersökningen publiceras i Kulturens frontlinjer 26 hösten 2000.

11. Anna-Lena Axelsson (skoglig vegetationsekologi): Ekologiska gränser i skogs
landskapet betingade av människans skogsutnyttjande

Huvudfrågeställningen för denna doktorsavhandling -  som framläggs i maj 2001 -  
rör hur människans exploatering, genom en rörlig ”timber frontier”, har påverkat
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olika skogstyper i ett spatialt och temporalt perspektiv. Var har under olika tider 
gränserna för olika slags skogsutnyttjande gått? Har vissa skogstyper blivit mer 
utsatta för mänsklig påverkan än andra? Går det att definiera detta i geografiska 
områden och dra gränser mellan olika former av skoglig påverkan? En av studierna 
genomförs i ett större geografiskt område (170 km2) längs Vindelälven, där det finns 
ett unikt historiskt källmaterial i form av en serie detaljerade skogsindelningar med 
tillhörande kartor. I en annan delstudie utreds hur gränser mellan olika former av 
skogsutnyttjande specifikt har påverkat lövträden i landskapet. Här analyseras mate
rial från den första riksskogstaxeringen på detaljnivå. I den sista delstudien, som 
genomförs i ett borealt skogsområde, studeras hur två mycket olika historiska käll
material kan kombineras för att få en större förståelse för hur en rörlig timber fron
tier har påverkat landskapet. Inom delprojektet har också en metodik för att jämföra 
skogskartor från olika årtionden och med olika geometriska fel utvecklats.

Av Axelssons planerade fyra artiklar i sammanläggningsavhandlingen är hittills 
en artikel publicerad och en är accepterad för publicering i högt ansedda internatio
nella vetenskapliga tidskrifter. Av de resterande två artiklarna föreligger en som 
färdigt manuskript och en är nyss påbörjad. Detta innebär att hon inte kommer att ha 
några problem att bli klar i tid enligt ovan.

12. Jerker Öström (nordiska språk): Den nordsvenska timmerdrivningsterminologin 
-  innovationer och termspridning

Denna undersökning behandlar meddonsterminologin inom ett område som tar sitt 
avstamp i Värmland och sedan över ett stort norrländskt inlandsområde når upp till 
Norrbotten. Undersökningen demonstrerar typologiska och terminologiska novatio- 
ner och gränser (och gränsförskjutningar) inom undersökningsområdet, vidare 
mentala gränser mellan arbetslivet i bolagsskog och bondeskog.

Med de nya körredskapen, främst timmerdoningen med alla sina specialdelar, in
troducerades en mängd nya termer i dialekterna. För avvisaren, den detalj i getdo
ningen som hade till uppgift att hindra fastköming i stenar och träd, inlånas i dia
lekterna i nordvästra Ångermanland och de inre delarna av Västerbotten -  det om
råde där de nya doningarna med avvisare först introducerades av värmlänningar -  
således fryksdalsordet rafs. På många andra håll används däremot inhemska ord för 
föremål som kunnat associeras med avvisare, t.ex. vanne, sedan gammalt i dialek
terna ordet för slädens kantslana eller för höskrindans sidoslåar. På åter andra håll 
bildas nya ord eller upptas ord som tillverkarna använt, avledare, avbärningsjäm 
osv. Det är intressant att se hur de olika dialekterna löste de aktuella terminologiska 
problemen, och genom dessa studier kan attityderna till den aktuella innovationsvå- 
gen också i någon mening spåras. Utgångspunkter för denna del av undersökningen 
är Kolbjom Aunes monografi Sledenemningar: Ordgeografisk studie med kart 
(Skrifter frå  Norsk målforearkiv 32), Oslo 1976, samt Jerker Öströms 1963 vid 
Uppsala universitet framlagda licentiatavhandling om meddonsterminologin i övre 
Norrland.

Öström fortsatte inom projektet arbetet med att slutföra sin forskning om den 
aktuella terminologin med siktet ställt på en doktorsavhandling, men då han hastigt
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rycktes bort påsken 1999, kom denna avhandling tyvärr aldrig till stånd. Ett par 
kapitel kommer dock att utges i Kulturens frontlinjer av medarbetare inom projek
tet. -  Studien anknyter till ekonomihistorikernas och ekologemas studium av timber 
frontiers (delprojekten 9, 10a och 10 b, 11).

13. Ulf Lundström (Lokalhistoriskt institut): Västerbottniska allmogebåtar ur ett 
kulturgränsperspektiv

I projektet behandlas västerbottniska traditionella båtar ur ett kulturellt perspektiv. 
Studien grundar sig på en inventering av allmogebåtar i Västerbotten (utom fjäll- 
kommunema) som genomfördes av Lundström 1989-91. Undersökningen tar upp 
båttyper i sjöar och rinnande vatten, alltså inte kustens båtar. Ett antal båttyper pre
senteras med belägg och utbredningskartor och just båtarnas utbredning och benäm
ningarna visar sig vara mycket intressanta i en kulturgränskontext.

Resultatet av undersökningen publicerades som nummer 15 i Kulturens frontlin
jer. En slutsats av undersökningen är att utbredningen av båttyper mera beror på 
kulturella faktorer än att funktionen kräver en viss båttyp. Varje båttyp kunde näm
ligen ha varianter som svarade mot funktionella krav. Utbredningskartor över båtty
per visar likheter med dialektområdenas utbredning i Övre Norrland. Norra Väster
botten, södra Västerbotten och gränsbygderna mot Ångermanland är tre områden 
med var sin karaktär vad gäller båttyper. Både dialekter och båtar visar på likartade 
kulturområden vilka sträcker sig mot inlandet och visar hur folk har rört sig bl.a. i 
samband med koloniseringen. Det område som vetter mot Ångermanland är präglat 
av ångermanländsk kultur och gränsen mot södra Västerbotten har länge utgjort en 
kulturgräns. Gränsen mellan norra och södra Västerbotten varierar något beroende 
på vilken företeelse som karteras. Gränsen kan ha ägt giltighet redan under medelti
den: Sockenbildningen hade 1314 nått upp till Bygdeå och i området norr om Byg- 
deå fanns birkarlar. Samma område hade ryssarna anspråk på. Denna skisserade 
gräns ansluter i väster till gränsen mellan Pite lappmark (som hade birkarlar) och 
Urne lappmark, som förvaltades av kungens fogde. En annan gräns som kan skönjas 
i båtmaterialet går 4-5 mil från kusten i nordsydlig riktning och kan vara en gammal 
etnisk gräns mellan samer och nordisktalande. Gränsen sammanfaller sannolikt med 
gränsen mellan den odlade bygden och kronans allmänning som den såg ut i ett 
tidigare skede. Likheter finns mellan kustens båttyper i Västerbotten och Österbot
ten. Kinningsbåten som finns i norra Västerbotten och Jakobstadstrakten i Öster
botten visar sannolikt på kontakter inom delar av området. Gamla kontakter med 
Finland avspeglas i termer som håp och i användandet av asp som båtvirke. De 
kulturella gränser som kan skönjas i materialet kommer att undersökas närmare i 
delprojekt 14.
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2 b) Studier som behandlar  Skellefteområdet

14. U lf Lundström (Lokalhistoriskt institut): Bönder och gårdar i Skellefteå 
1539-1900

14 a. Ulf Lundström: Bönder och gårdar i Skellefteå 1539-1650

Lundström har utarbetat en rekonstruktion av Skellefteå socken 1539-1650 (publi
cerad i Kulturens frontlinjer 3; 575 sidor). Huvuddelen av boken utgör en samman
ställning av uppgifter rörande varje gård i den dåtida socknen med personnamn, 
areal, näringar, kontakter med andra bygder, i vissa fall bomärken och gårdsnamn 
m.m. Vissa gårdar får man en särskilt god bild av där man tack vare Johannes 
Bureus’ uppgifter kan se namn på familjemedlemmarna, giftermålspartners samt 
bostadsorten för utflyttade.

Varje by har kortfattade presentationer, där bl. a. äldre skrivningar av by anamnet 
ingår samt utmärkande drag för byn. I ett 130-sidigt inledningskapitel görs en sum
mering av olika ämnen. Socknens fjärdingar och rotar kartläggs sedan i syfte att 
komma åt socknens mindre byggstenar. Uppgifter rörande etniska grupper doku
menteras under perioden och bilden görs fylligare av ortnamnsbelägg. Olika när
ingar dokumenteras såsom jordbruk, boskapsskötsel, fiske, sälj akt, gruvdrift, 
kalkutvinning, tegelslagning m.m. Ett stort namnmaterial som betecknat fiske- och 
säljaktsplatser från perioden presenteras vidare. Namnen ger information om olika 
aktörers språk. En del av namnen kan tolkas som samiska namn och bland namnen 
finns även västliga nordiska namn. Namnmaterialet är en grund för vidare forsk
ning. Redovisningen av fiskesjöar kan användas till att rekonstruera kommunika
tionsleder och olika bygders intresseområden i det undersökta området. En viktig 
kommunikationsled är Bureälven och därmed förbundna åar som Risån, Sikån och 
Tallån. En annan kommunikationsled är naturligtvis Skellefteälven.

Vidare kan gränsen i inlandet mellan samiskt och nordiskt skönjas. Före 1500- 
talet kan en gräns mellan nordiskt och samiskt ha gått närmare kusten, något som 
möjligen de samiska ortnamnen där indikerar. Den gränsen kan ha gått vid nuva
rande kommungränsen mellan Skellefteå och Norsjö. Det finns även namn närmare 
kusten som är samiska och som kan ha samma höga ålder. Under 1500-talet har 
bönderna trängt in i nuvarande Malå och Arvidsjaur med sitt fjällträskfiske. Även 
kulturgränsen mellan nordiskt och finskt i Byskeområdet kan belysas utifrån namn
materialet.

En verksamhet som har främjat kontakter inom det övrenorrländska området un
der 1600-talet är gruvbrytningen i Nasafjäll. Driften vid gruva och smältverk sköttes 
främst av utskrivna bruksknektar från Bottenvikens kustområde. Transporterna till 
och från gruvan sköttes av samer som brukade ren och ackja.

Skriften innehåller också en dokumentation om handeln och handelsmännen. En 
koncentration av köpmän fanns i Storkåge, Bureå och Falmark. Den stora före
komsten av handelsmän i Bure älvdal förklaras utifrån ett antagande om älvdalen 
som en viktig kommunikationsled. Här har sannolikt olika etniska grupper mötts.
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I Bureå fanns även en kyrklig institution som kan ha bedrivit undervisning och 
vars effekter kan spåras i ett antal studenter under perioden. I boken studeras kon
takter med andra bygder.

Tack vare att Johannes Bureus’ släktanteckningar rörande 1500-talet medtagits 
blir det möjligt att kartlägga kontakter med andra regioner i Norden. Särskilt goda 
kontakter har funnits mellan området och Mälardalen. Detta mönster gäller sanno
likt även de övriga socknarna i det dåtida landskapet Västerbotten. Bilden bekräftas 
av Stockholms stads tänkeböcker. Landskapet Västerbottens kontakter med Mälar
dalen skedde med fartyg under sommarhalvåret medan landskapen söder om Väs
terbotten upprätthöll de mellansvenska kontakterna på snöföret. Denna skillnad i 
kontakter finns redan under medeltiden och visas av biskoparnas visitationer i 
Norrland som hade denna uppdelning i transportsätt. Vidare har Skellefteå sockens 
kontakter med grannsocknarna varit viktiga. Däremot har förbindelserna med andra 
socknar i Västerbotten och i Norrland varit av mindre betydelse. Smärre förbindel
ser har även funnits med Norge och Österbotten i Finland. I norra delen av Skellef
teå socken finns många uppgifter om kontakter med Piteå socken. Allmänt verkar 
Piteå vara den grannsocken som Skellefteå socken haft mest kontakt med. Skellef
teås birkarlar under perioden hörde till Piteås birkarladistrikt och just det faktum att 
birkarlar förekom i Skellefteå socken visar på en koppling norrut. Birkarlar förekom 
däremot inte i Bygdeå och Umeå socknar.

En gräns kan ha gått mellan Skellefteå socken (inklusive Lövånger) och Bygdeå 
socken. Bygdeå socken var den nordligaste socknen i Sverige år 1314 och området 
norr om Bygdeå var speciellt så till vida att ryssarna gjorde anspråk på landet norr 
om Bjuröklubb. Området norr om Bygdeå socken kan ha haft en lösare koppling till 
den svenska kronan. Men mot Piteå finns en kulturgräns nordiskt -  finskt.

14b. Ulf Lundström: Bönder och gårdar i Skellefteå 1650-1790

Lundström kommer vid årsskiftet 2001 att publicera en fortsättningsstudie rörande 
Skellefteå socken omfattande tidsperioden 1650-1790 (boken, som ligger i kor
rektur, omfattar 600 sidor). Källmaterialet är under den här tiden rikare och tillåter 
därför undersökningar om de olika byarnas aktivitetsfält -  giftermålsfält och andra 
kontaktmönster -  samt presentationer av de nätverk som byarna tillhörde. Denna 
undersökning kan med fördel jämföras med den demografiska studie av Skellefte- 
bygden som genomförs av historikern Anders Brändström (delprojekt 15). Territori
ell indelning i husförhörsrotar och Qärdingar kommer i den studie som nu är under 
bearbetning av Lundström att analyseras och jämföras med kommunikationsleder- 
nas sträckningar. Syftet är att lokalisera gränser för mindre enheter inom den stora 
socknen. Dessa mindre enheter kan sedan jämföras med dem som framkommer i 
Daniel Lindmarks studier rörande katekesbytet i början av 1800-talet i Skellefte- 
bygden (delprojekt 17). Kontakterna mellan Skellefteå socken och andra bygder i 
Nordskandinavien kommer att studeras och jämförelser göras mellan tiden fram till 
1621, då landsköpet var tillåtet; tiden 1621-1765, då möjligheter till landsköp och 
bondeseglation var begränsade; samt tiden 1765-90, då bondeseglationen åter tar 
fart och de finbladiga sågverken anläggs. ”Nätverkens” utseende kommer att kunna
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jämföras före och efter 1765 då regleringarna av bondeseglationen lättar något. Efter 
1765 kan man vänta sig att borgerliga drag kommer in.

Genom att dopnamnsmaterialet blir närapå fullständigt för perioden kan innova
tioner och borgerliga drag i namnskicket studeras och därvid kopplas samman med 
Linnea Gustafssons undersökning om dopnamnsskicket 1791-1890 (delprojekt 16). 
Ett område som uppvisar borgerliga drag är socknens centrum Prästbordet, där man 
tidigt antar släktnamn och ger barnen fler än ett förnamn. Befolkningen är rörlig och 
har studerat eller i många fall skaffat hantverksutbildning på annat håll.

Uppgifter om etniska grupper kommer att registeras och analyseras för perioden. 
Ett samarbete har inletts med Olavi Korhonen och Lars-Erik Edlund för att regi
strera ortnamn som kan belysa en tänkt gräns mellan nordiskt och samiskt. Denna 
gräns mellan kusten och inlandet som kan skönjas vad gäller båttypers utbredning i 
Västerbotten (delprojekt 13), och som tycks sammanfalla med gränsen mellan byg
den och allmänningen i ett tidigare skede, kommer att undersökas vidare med avse
ende på utnyttjande av allmänningen och genom registrering av etniska markörer. 
Målet är att undersöka allmänningens karaktär och försöka besvara frågan om grän
sen ursprungligen varit en etnisk sådan. Jämsides med allmänningen görs en under
sökning om kolonisationen av detta område. Genom att kolonisationen tar fart efter 
1750 tränger nybyggare in i Lappmarken samtidigt som samer flyttar ner till kusten.

14 c. Ulf Lundström: Bönder och gårdar i Skellefteå 1790-1900 

Boken är under planering. Planerad utgivning 2002.

15. Anders Brändström (Demografiska databasen): Partnerval och kulturella grän
ser. Giftermålsmönster i Skellefteåbygden 1720-1900

Denna studie har slutförts och publiceras i Kulturens frontlinjer 19 under titeln 
”Partnerval och kulturella gränser. Giftermålsmönster i Skellefteåbygden 
1720-1900”. I studien görs ett försök till kartläggning av kulturgränser i ett 
landsbygdsområde i norra Sverige. Undersökningen är fokuserad på valet av 
äktenskapspartner från olika byar och från olika sociala grupper i Skellefteåbygden 
under perioden 1720-1900. Genom att använda rekonstruerade och databearbetade 
församlingsuppgifter om 13 857 giftermål, har författaren kunnat göra en analys av 
giftermålsmönstren. Äktenskap i detta område skulle kunna förväntas vara styrda 
huvudsakligen av ”kulturella konventioner”. Hypotetiskt sett skulle dessa äktenskap 
främst vara ekonomiska arrangemang i vilka egendom, släktskapshänsyn och 
familjeorganisation skulle spela de viktigaste rollerna.

När man använder roteindelningar från det tidiga 1700-talet som utgångspunkt, 
finner man fyra olika äktenskapsfalt i Skellefteå. Rote 1 i norr, rote 7 i väst och rote 
12 i sydöst framstår som isolerade områden. I dessa delar av församlingen gick valet 
av äktenskapspartner huvudsakligen i en riktning. Om en ung man inte kunde finna 
en fastmö på orten, försökte han finna en i de angränsande områdena. En rörelse i 
motsatt riktning förekom sällan. En man från Skellefteås centrala delar sökte sig
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nästan aldrig till rote 1, 7 eller 12 för att hitta en äktenskapspartner. Rote 1, 7 och 12 
skilde också ut sig från resten av församlingen i dialektalt hänseende.

Analysen pekar också på befolkningstäthetens betydelse. När befolkningen ökade 
i Skellefteåområdet under 1800-talet, blev giftermål huvudsakligen lokala företeel
ser. Under andra hälften av 1800-talet ingicks 70 % av alla äktenskap i de större 
byarna mellan personer födda i eller bosatta i byar inom en 10-kilometers radie.

Detta delprojekt kan naturligt länkas till Ulf Lundströms longitudinella studier av 
Skellefteå sockens bönder och gårdar 1539-1650 och 1650-1790 (delprojekt 14a 
och 14b), vidare till undersökningar av dialektala gränser i Skellefteområdet, där 
mönster i partnerval kan matchas mot de språkliga gränser som uppvisas (delpro
jekt 4), och anknyter dessutom nära till Linnea Gustafssons undersökning av per- 
sonnamnsskickets förändringar i Skelleftebygden (1791-1890; delprojekt 16). 
Dessutom har studien sin givna anknytning till ekonomhistorikema Torbjörn Da- 
nells och Sven Gaunitz’ undersökning av företagandet i Skelleftebygden (delprojekt 
18). Metodologiskt finns nära anknytning också till Peter Skölds projekt (delprojekt 
24) och Birger Winsas (delprojekt 30).

16. Linnea Gustafsson (nordiska språk): Dopnamn i Skelleftebygd -  tradition och 
innovation 1791-1890

Nordisten Linnea Gustafssons avhandling behandlar dopnamnen i Skellefteå 
1790-1890. Hennes mål är att undersöka och klarlägga de nya namnens 
introduktion och första spridningsfas ur ett socialt perspektiv inom ett geografiskt 
begränsat område. Materialet -  omfattande hela 60 000 namn -  har grupperats 
socialt, baserat på den titel som fadern har i födelse- och dopboken, med undantag 
för barn födda utanför äktenskapet, vilka behandlas separat. Ur företrädesvis socialt 
perspektiv undersöks sedan hur dopnamn sprids mellan olika grupper. En av 
hypoteserna är att borgerlighetens framväxt under 1800-talet haft avgörande 
betydelse för namngivningen. Det är också tydligt att det är borgargruppema som 
introducerar engelska namn som Jenny och Fanny, men det är också väl värt att 
registrera att när detta namnmode sedan sprids ut till omlandets byar, skapar 
bönderna på grundval av det mönster -y-namnen utgör alldeles egna namn såsom 
flicknamnen Berty, Manny, Menny och Minetty. Även om gränser mellan sociala 
grupper står i fokus i undersökningen, ger den naturligtvis också indikationer om 
hur innovationer sprids korologiskt.

Ett flertal av avhandlingens kapitel föreligger seminariebehandlade, medan det 
inledande och avslutande kapitlet mera föreligger såsom pilotstudier. Bl.a. kapitlen 
om teoretiska perspektiv, undersökningen av Skelleftebygdens nya dopnamn och 
flemamnssystemet, liksom dopnamnens spridning, har framlagts för ämnessemina- 
riet, och delar har också lyfts fram vid vetenskapliga sammankomster inom och 
utanför Norden.

Studien relateras nära till andra Skelleftestudier som berör samma tid: Ulf Lund
ströms och Anders Brändströms demografiska studier, Daniel Lindmarks undersök
ningar av katekesvalet m.m. (delprojekten 14-15 och 17).
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17. Daniel Lindmark (historia): Frontlinjer mellan traditionalism och modernitet: 
Katekesbytet i Skellefteå socken 1810-1880

När nya företeelser introduceras kan gamla och nya fenomen leva sida vid sida 
under lång tid. Ibland slås det nya snabbt ut av det välbeprövade, ibland tränger nya 
företeelser undan gamla föremål och metoder med en förbluffande hastighet. Både 
införandet av nyheter och tillbakaträngandet av det hävdvunna är intressant att stu
dera, eftersom det handlar om processer som kan ge kunskap om kulturella särdrag 
och kulturell förändring. Både nya och gamla företeelser kan dessutom komma att 
fungera som gränsmarkörer mellan olika grupper: individer förhåller sig till olika 
företeelser för att uttrycka sin samhörighet med den egna gruppen och samtidigt 
markera avstånd till andra grupper. I den moderna ungdomskulturen bildar sådant 
som musikval och klädstil tydliga markörer för grupptillhörighet. På motsvarande 
sätt fungerade valet av den gamla eller den nya katekesen som en gränsmarkör 
mellan olika grupper av läsare i övre Norrland på 1800-talet.

Detta delprojekt handlar nämligen om införandet av 1810 års katekes i Skellefteå 
socken. I husförhörslängdema finns markeringar som anger vilken katekesversion 
som enskilda individer använde. Genom att utnyttja Demografiska databasens 
Skellefteå-material kommer delprojektet att kunna relatera katekesbruket till olika 
typer av kunskapsdata och befolkningsdata. Införandet av den nya katekesen kom
mer att behandlas som ett innovations- och spridningsfenomen, där bland annat 
följande frågor blir aktuella: Spred sig den nya katekesen som ringar på vattnet från 
kyrkbyn och ut mot socknens alltmer perifert belägna byar? Är det möjligt att iden
tifiera reliktområden där den gamla katekesen behåller en stark ställning? Samman
faller katekesernas spridningsbild med kända gränser eller är det nya gränser som 
etableras? Kan man urskilja sociala och åldersmässiga mönster?

Som en viktig förklarande variabel bakom den nya katekesens spridningsbild 
framstår den strid om de kyrkliga böckerna som utspelades under 1800-talet. Om
kring år 1805 uppträdde i Pitebygden en aktivistisk, evangelisk väckelse, nyläseriet, 
som på 1810-talet vann insteg i Skellefteå socken. I sitt avståndstagande från de nya 
kyrkliga böckerna liksom från den pietistiska andaktslitteraturen från 1700-talet, 
uppträdde nyläseriet som en exklusiv textgemenskap: endast Luthers skrifter och de 
gamla kyrkliga böckerna från 1600-talets slut, med 1689 års katekes, kunde accepte
ras. Nyläsama bildade även en exklusiv tolkningsgemenskap i och med att deras 
skarpa distinktion mellan lag och evangelium, mellan trons och gärningarnas rätt
färdighet, blev den mall utifrån vilken alla böcker, läror och lärare bedömdes. Med 
sin moraliserande tendens kom de rationalistiskt färgade nya kyrkliga böckerna att 
av nyläsama uppfattas som förespråkare för gämingslära, på samma sätt som den 
pietistiska litteraturen. Huvuddelen av det arbete som hittills utförts inom delpro
jektet är att betrakta som inledande undersökningar inför den empiriska huvudupp
giften: att utifrån kyrkboksmaterial studera införandet av 1810 års katekesutveckling 
i Skellefteå socken. Medan de inledande studierna huvudsakligen har rört de men
tala gränser som stmkturerade skelleftebomas religiösa världsbild, kommer under
sökningen av den nya katekesens införande att innebära en möjlighet att se om dessa 
gränser också motsvarades av mönster som är avläsbara på sockenkartan.
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Den lokala undersökningen av gränserna mellan traditionalism och modernitet i 
Skellefteå socken, där en traditionell, folklig läskultur formerade sig till motstånd 
mot en modem, rationalistisk läskultur, har även en motsvarighet på nationell nivå. 
Hittills har en studie genomförts av läskulturens uppdelning i en folklig och en bor
gerlig läskultur utifrån fördelningen av de två huvudtypsnitten fraktur och antikva i 
bokproduktionen 1700-1829. Antikvastilen introducerades av Kungl. Vetenskaps
akademien 1739 som ett medvetet moderniseringsprojekt och kom för lång tid 
framåt att fungera som en tydlig markör för den borgerliga, allt mer sekulariserade 
läskulturen. Efter några decenniers introduktionsfas, tillväxte antikvan starkt efter 
sekelskiftet 1800 och var vid 1800-talets mitt etablerad som den dominerande tryck
stilen. Införandet av antikvan var dock ingen likformig process. Medan antikvan 
tidigast slog igenom i sådana litteraturtyper som naturvetenskap, skönlitteratur och 
biografier, fortsatte frakturstilen att dominera främst inom den religiösa litteraturen. 
Den svenska bokmarknaden kom således att uppdelas i en borgerlig, sekulariserad 
läskultur med antikvatryck och en folklig, religiös läskultur med frakturstil. Avsik
ten är att den genomförda studien skall kompletteras med en undersökning av typ
snittens spridning i 1800-talets periodiska litteratur, såväl tematiskt som geografiskt. 
Hypotesen är att frakturstilen höll ställningarna längst inom den religiösa litteratur 
som trycktes i rikets utkanter såsom övre Norrland. Ett arbete har även inletts för att 
utröna huruvida frakturstilen fortfarande fungerar som markör för en speciell 
läskultur. Hypotesen är här att medan antikvastilen under introduktions- och till
växtfasen utgjorde den särskiljande markören, kom frakturstilen från antikvastilens 
etableringsfas att fungera som en särskiljande läskultursmarkör.

Delprojektet har tydliga beröringspunkter med övriga undersökningar rörande 
Skellefteå socken, särskilt de inom ämnena nordiska språk, etnologi och ekonomisk 
historia. -  Studien slutförs och avrapporteras som monografi i Kulturens frontlinjer.

18. Torbjörn Danell (ekonomisk historia): Företagandet i industrialismens gräns
bygder 1820-1990

18 a. Utgångspunkten för delprojektet är att studera norrländskt företagande. Många 
anser exempelvis att bristen på företagaranda är en viktig delförklaring till Norr
lands ekonomiska problem. Här har det inte funnits mycket av småföretagsamhet 
och ”Gnosjöanda”, brukar det sägas. Är denna brist på industriellt företagande ett 
uttryck för speciellt nordsvenska kulturella förhållanden? Hur har de norrländska 
företagarna påverkats av att existera i ett gränsområde dominerat av relativt små 
jordbruk och tungt råvaruorienterad basindustri? Föder eller dödar en sådan företa- 
garmiljö nya industriella spridningsförlopp? Har det funnits andra företagsformer 
och försöijningssätt, djupt rotade i traditionen, som har hindrat spridningen av nya 
ekonomiska och sociala mönster?

I Nordsverige har Skelleftebygden utvecklats till en industriregion. Bygdens 
näringslivsutveckling har kännetecknats av ett framträdande inslag av lokalt indu
striföretagande, där en för landsdelen ovanligt omfattande verkstadsindustri vuxit 
fram efter andra världskriget. Hur kom det sig att detta fick faste just i Skelleftebyg
den?
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Torbjörn Danell arbetar med dessa frågeställningar och försöker dels fördjupa 
undersökningen till vissa ”brytningsperioder”, dels följa bygdens långsiktiga ut
veckling och komplettera med jämförelser med andra företagsregioner i Sverige. 
Målsättningen är att närma sig företagandets utveckling i kulturella och ekonomiska 
gränsbygder utifrån de antydda frågeställningarna.

Från böljan var forskningen inriktad på att utreda om det fanns något speciellt 
med Skelleftebygdens företagande som skilde detta från företagandet inom andra 
områden. Därvid inriktades forskningsarbetet på företagandets förändringar under 
mellan- och efterkrigstiden utifrån ett komparativt perspektiv. Därefter fokuserades 
den äldre perioden under 1800-talet, detta för att söka några relevanta förklaringar 
till företagsutvecklingen under 1900-talet. Denna undersökning redovisades i en 
licentiatuppsats i december 1998.

I föreliggande studie görs ytterligare fördjupningar i 1900-talets utveckling vad 
gäller företagandets struktur och de lokala nätverken. Detta för att få ytterligare 
förståelse för varför och hur olika företagskulturer utvecklas över tid. I projektet 
deltar Jörgen Björklund som handledare och Sven Gaunitz, som gör en jämförelse 
med andra områden med rikt företagande. Med jämförelsematerial bidrar även Dan 
Bäcklunds projekt Regionala mönster i svensk ekonomisk förändring 1820-1980 
och Martha Heligrens studier av bussföretagen i Västerbotten. Disputation sker den 
15 december 2000.

18 b. För Torbjörn Danell har även ett postdok-projekt skisserats som tar fasta på 
avhandlingens resultat att det finns en hel del gemensamma drag mellan norrländska 
företagsbygder, som Skellefte- och Ömsköldsviksregionen, och företagsbygder i 
andra delar av landet, t.ex. Gnosjö. Genom ett studium av dessa gemensamma drag, 
kan gräns- och förändringsproblematiken fördjupas. Det verkar som om företagan
det i periferin under lång tid skapat sina egna släktskapsrelationer mellan olika om
råden.

19. Sven Gaunitz (ekonomisk historia): Industriregion Skellefteå. En studie av indu
strin, företagen och företagarna i en norrländsk industriregion

Denna studie är ett samarbetsprojekt mellan projektet och Skellefteå kommuns 
historiekommitté. Studien koncentreras på att klarlägga utvecklingen av företagen 
och den lokala företagskulturen mot bakgrund av framväxten av ett industriellt 
präglat lokalsamhälle och dess omvandling. Tidsperspektivet är tvåhundraårigt: från 
förindustriell till postindustriell Skelleftebygd. Studien skall utmynna i en samtids
analys, där frågan om industrisamhällets framtid ställs mot utvecklingen under de 
senaste decennierna.

Den grundläggande uppgiften för detta delprojekt är att kartlägga företagandet 
och den industriella utvecklingen för den strukturanalys som kommer att utgöra 
ryggraden i boken, tillsammans med exemplifieringar och situationsbilder från olika 
tiders samhällsförhållanden. Författaren genomför en företagspopulationsstudie 
gällande hela 1900-talet. Vidare pågår arbetet med att samla in den nu levande
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företagartraditionen genom intervjuer och studiecirklar. Aktuellt är också att söka 
förankra studien i den nutida industri- och företagsmiljön i Skellefteå och de histo
riska kvarlevorna där i form av miljöer, traditioner och byggnadsminnen. Detta är 
helt nödvändigt för att kunna producera den önskade boken, men är också starkt 
vetenskapligt motiverat.

20. Lars-Erik Edlund och Ann-Catrine Edlund (nordiska språk), Ulf Lundström 
(Lokalhistoriskt institut) m.fl.: Mikrohistoriska studier av ett par nordsvenska byg
der -  Speglingar av bygden i brev, dagböcker och auktionsprotokoll från 1800- och 
1900-tal

Ett källmaterial som på ett mycket närgånget sätt speglar nätverk och mobilitet inom 
Skelleftebygden är de i rubriken nämnda: privatbrev, dagböcker -  både mer omfat
tande och lapidariska dagsanteckningar i almanackor -  och auktionsprotokoll. Dessa 
källor speglar dock inte bara vilka aktivitetsfalt människor i bygden haft under olika 
tider, de speglar också synen på nyheter, olika tänkesätt osv. Britt Liljewall säger i 
Bondevardag och samhällsförändring: Studier i och kring västsvenska bondedag
böcker (Göteborg 1995) så här: ”När man ser en människa som en komplicerad och 
självständig historisk aktör och betraktar henne ur flera olika synvinklar blir diskus
sionen om representativitet omöjlig -  och kanske ointressant. Att ge en mångsidig 
belysning, att återskapa en realistisk helhet, att åstadkomma en tät analys och en 
‘tjock beskrivning’ (thick description) blir viktigare än renodlingen av ett klart av
gränsat delproblem inom den historiska mångfalden” (a.a. s. 22).

Genom olika studier under de senaste åren, bl.a. just Britt Liljewalls doktorsav
handling, har visats vilka utmärkta källmaterial bondedagböckema utgör. I analysen 
kan man också anknyta till den omfattande diskussion om levnadsberättelser, munt
lig historia och personhistoria som förts inom ett flertal ämnen, jfr t.ex. S. Augus- 
tinsson, Individen i centrum, Uppsala 1989. Rent språkliga analyser av en dagbok 
som löper över tiden har därtill genomförts av John Svenske i Skrivandets villkor: 
En studie av dagboks skrivandets funktioner och situationella kontexter utgående 
från Backåkers Eriks dagbok 1861-1914 (Uppsala 1993).

Intressanta material har framtagits inom projektet, bl.a. en kvinnodagbok som 
förts av kvinnor i två generationer från 1906 fram till idag i By ske. Ett fynd är vi
dare en annan kvinnodagbok, som härrör från förra delen av 1800-talet. Åtskilliga 
auktionsprotokoll har också framtagits. Flera sviter dagböcker har dessutom åter
funnits i Degerfors (Vindeln), dels en 1800-talsdagbok som visar på en bon
des/handelsmans verksamhetsfält och kontaktvägar (denna dagbok analyseras inom 
delprojekt 10 b, se ovan), dels en småbrukardagbok som täcker in förra delen av 
1900-talet.

En kvinnodagbok förd från 1936 och framåt i Åsele utgör ett annat, spännande 
källmaterial. Denna dagbok har genom insatser vid excerperingsdatabasen Dia- 
bas/Bjurholm tillgängliggjorts i digital form. De nedskrivna anteckningarna har en 
knapphändig karaktär och kan jämföras både till form och innehåll med bondedag- 
böckernas stenstil. Som påpekats är det omöjligt att diskutera representativitet ut
ifrån ett dagboksmaterial, vilket påpekas bl.a. av Liljewall och Svenske. Ett dag-
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boksstudium ger istället en god förutsättning för att rekonstruera och återberätta en 
livshistoria och för att sätta in den i en social och kulturell kontext. Ur den just här 
aktuella dagboken kan man bl. a. utläsa hur moderniseringen når det västerbottniska 
inlandet, där nya tankesätt och värderingar gör sitt intåg, där nytt möter gammalt. 
Under en och samma vecka år 1968, finns t.ex. noteringar om att kvinnan har låtit 
permanenta (”penta”) håret och att ull kardats på traditionellt vis i hennes hem. 
Utöver modemiseringsperspektivet kan man rekonstruera det sociala nätverk som 
omger kvinnan och hennes familj. I dagboken kan man paradoxalt inte nå de kvinn
liga vardagssysslorna, eftersom anteckningarna upptar de aktiviteter och händelser 
som bryter av från vardagsmönstret. En iakttagelse som är frapperande vid genom
läsning av anteckningarna är att kvinnan i första hand beskriver de sysslor som 
andra familjemedlemmar utför. Det skulle därför vara meningsfullt att göra en jäm
förelse med bondedagböcker förda av män; hypotesen är att de huvudsakligen be
skriver de egna sysslorna. Man kan i så fall fråga sig om kvinnans nedtonande av de 
egna arbetsinsatserna är ett utslag av självvärdering? Kan det säga något om synen 
på männens och kvinnornas arbetsuppgifter? Eftersom just den här aktuella dag- 
boksförfattaren är i livet kommer undersökningen att kombineras med en serie 
intervjuer. Detta ger unika möjligheter till efterkontroller för att få kännedom om 
personer omnämnda i dagboken, relationer dem emellan, och platser. Dessutom kan 
man via dessa intervjuer få kännedom om kvinnans vardagliga arbetssysslor som 
endast till ringa del finns omnämnda i dagboken.

21. Lars Olov Sjöström (etnologi): Modernitet i det traditionella. Kulturbyggen och 
gränser inom ett nordskandinaviskt område

Lars Olov Sjöströms undersökning berör moderniteten i det traditionella. Arbetet är 
inriktat på ett studium av hur moderniteten byggt upp nya kulturella strukturer och 
gränser i Skellefteområdet och i angränsande bygder. Tanken är att undersökningen 
skall ha sin tyngdpunkt på 1900-talet. Förhållandet mellan individ och kollektiv 
fokuseras i den undersökningsdel där Sjöström speciellt studerar innovatörema. 
Vilka var de som förmedlade en ny tids föremål och idéer till byar, samhällen och 
småstäder i Nordsverige? Vem är moderniseringens subjekt i lokalsamhället och i 
regionen? osv.

I undersökningen ligger tonvikten på modernitetens kulturella processer. När den 
nya tidens synsätt, värderingar och materiella kultur fick sitt genombrott i området 
utraderades en del tidigare kulturgränser, medan nya skapades. Med rubriken 
Modernitet i det traditionella markeras att man inte utan vidare kan beskriva moder
niteten som något utifrån kommande som ersätter traditionen. Även traditionen kan 
vara ”modem” i den meningen att den kan ha utvecklat modema drag.

Teoretiska perspektiv i undersökningen hämtas från olika håll. Ett perspektiv ut
gör den definition av begreppet modernitet som Magnus Berg ger i boken Brott
ningar med begrepp, ett annat perspektiv har hämtats från Modärna tider (1985), i 
vilken olika forskare skriver om relationen mellan stad och landsbygd och mellan 
olika samhällsklasser. Ytterligare andra infallsvinklar har hämtats från samlingsvo
lymen Människor och föremål (1991), där nya metoder för den etnologiska före-
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målsforskningen presenteras. Framfor allt är det den ideologiska och symboliska 
analysen av föremålen, både i den direkta brukssituationen och i föremålets olika 
positioner i kommunikationskedjan från tillverkare till slutligt användande, som kan 
frilägga modernitetens tankar.

Med utgångspunkt från den undersökning av innovationsspridning som presente
rats i skriften ”Vi” och ”dom” i norra Sverige. Nutida identifikationsmönster och 
moderniseringsstrategier i ord och sak 1 (Kulturens frontlinjer 12) -  och inte minst 
de hypoteser som den genererade -  har Lars Olov Sjöström och nordisten Lisa 
Eriksson genomfört en ny undersökning bland gymnasieelever i Norrbottens län, 
Västerbottens län och Ömsköldsviks kommun (”Botniaregionen”), med fokus på 
nutid. Undersökningen handlar om ungdomars språk, förhållandet till dialekter, hur 
man ser på sin hemort och på olika ungdomsgrupper där, synen på manligt och 
kvinnligt, fritidsvanor osv. Speciellt tittar man här på hur den nya datakommunika
tionen påverkar livet och den sociala kulturen bland de unga. Skaffar de sig vänner 
via Internet? Hur ser de på IT-utvecklingen? Finns det regionala skillnader mellan 
ungdomars IT-vanor och IT-syn? Överbryggs gamla gränser eller skapas nya? Se 
vidare ovan under delprojekt 7.

Empiriskt hämtas Sjöströms primärmaterial även från tidningen Norra Väster
botten 1930-1940. Syftet är att studera hur moderniteten byggt upp nya kulturella 
strukturer och gränser i Skellefteområdet med omgivande nordskandinaviska byg
der. Tidningsundersökningen kan ge värdefull empiri till de centrala frågeställning
arna i avhandlingsarbetet. 1930-talet är en period som kännetecknas av att en ny 
industri- och företagsstruktur växer fram. Sjöströms undersökning har därför många 
anknytningspunkter till det delprojekt som ämnet ekonomisk historia arbetar med 
inom Kulturgräns norr.

2 c) Studier som berör samer samt relationen samer -nybyggare

22. Olavi Korhonen (samiska): Skogssamiska särdrag i språk och kultur i relation 
till nordliga kulturgränser

Detta delprojekt, som är inriktat på både språkliga och kulturella förhållanden, har 
utvecklat en samverkan mellan forskare med skilda inriktningar. Arbetet har främst 
berört studier av samisk barktäkt och beredning och bruk av tallens innerbark i äldre 
tid. Samer och annan nordlig befolkning har brukat denna kostresurs på mycket 
olika sätt. Den skogliga och en del av den språkliga undersökningen (Olle Zackris- 
son, Olavi Korhonen, Lars Östlund, Ingela Bergman) publiceras nu i en internatio
nell tidskrift. Den etnologiska beskrivningen av detta kosttillskott bland samer och 
bofasta fortsätter, liksom undersökningar av ortnamn, som indikerar platser för 
samisk barktäkt eller barkberedning (Olavi Korhonen). I anslutning till detta utvid
gas arbetet även till rekognoseringar i falt med hjälp av inventerare och vissa insat
ser från Riksantikvarieämbetet (i båda fallen med externa medel). Målet är att för
söka finna kulturella (fom)lämningar och att studera förhållanden av naturgeogra- 
fisk, kommunikativ eller annan karaktär, som kan fördjupa förståelsen av relatio-
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nema mellan skogssamer, fjällsamer och nybyggare. De språkliga undersökningarna 
berör ordförråd och dialektdrag (dialektgeografi) och ortnamn. I den sistnämnda 
delen ingår även planen att analysera de samiska namnen på en känd karta över 
Umeå lappmark från 1671 och relatera dem till nuvarande förhållanden. I alla de 
olika undersökningarna belyses hur näringar, kulturella aktiviteter och språk förenar 
eller åtskiljer folkgrupper på ett mycket komplext sätt.

I tillägg till nämnda studium av språkligt material med fomtidsaspekter under
söks speciella drag i ordförråd, ljudskick m.m. inom och i närheten av umesamiskan 
(området mellan Urne och Pite älv). Tecken på en från urnordisk tid fortgående 
skiljaktighet mellan skogssamer och Qällsamer avtecknar sig. Den syns även här 
framträda genom ortnamn, som i vissa områden i denna lappmark indikerar västnor- 
diskt inflytande, medan de i andra områden kan antyda en östlig influens, eventuell 
med grund i karelska maktanspråk. Mötet mellan denna sydvästliga och nordostliga 
påverkan sammanfaller väl med den gränszon, som redan existerat länge och som 
nyss nämnts.

23. Olle Zackrisson och Lars Östlund (skoglig vegetationsekologi): Samisk bark- 
täkt: ett äldre resursutnyttjande och dess relation till viktiga kulturgränser i norra 
Sverige

Forskningen inom detta delprojekt har skett i samarbete med Olavi Korhonen (del
projekt 22) och Silvermuseet i Arjeplog. Fältarbetet har utförts inom ett geografiskt 
mycket stort område mellan Ångermanälven i söder och Könkämä älv i norr. Flera 
hundra lokaler har hittills detalj analyserats där samiska barktäkter har inventerats 
(årsringsanalyser för datering av barktäktema har utförts, barktäktemas höjd och 
bredd har mätts, antal barktäkter per areal-enhet har uppskattats, anknytning till 
övrig samisk verksamhet har utretts, etc.). Dessutom har ytterligare ett projekt ge
nomförts med en mer översiktlig analys av s.k. CMT-träd (culturally modified 
trees), där speciellt aspekter vad gäller gränsmarkeringar i landskapet skall beaktas. 
Denna studie kommer också att innehålla en komparativ del, riktad speciellt mot 
Nordamerika. Därutöver har ett examensarbete genomförts, med en komparation av 
det samiska och det indianska (Nordamerika) utnyttjandet av bark. Projektet har 
resulterat i en färdigt uppsats (Zackrisson et al. 2000) samt tre färdiga manuskript 
(Östlund et al. 2000a, Östlund et al. 2000b, Zackrisson et al. 2000b).

24. Peter Sköld (Demografiska databasen/historia): Samiska gränser i Lappmarken

Ämnet för Peter Skölds forskning är de samiska gränserna i Lappmarken. Sköld 
arbetar med en rekonstruktion avseende de samiska lappskattelandens läge i nuva
rande Arjeplogs-området. Dessa markerade det geografiska område som den en
skilda familjen eller släktgruppen av urminnes hävd var innehavare av. Med grun
den i Lappmarkens geografiska delar, har man något stereotypt brukat tala om jjäll- 
samer, skogssamer och fiskes amer. Dessa förenas, och åtskiljs, dock även av andra 
faktorer. För att studera näringsmässiga, ekonomiska, sociala och demografiska
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mönster har en kartläggning på individnivå gjorts. Lappskattelandet i egenskap av 
såväl geografiskt, ekonomiskt, socialt som demografiskt område står i centrum för 
studien. Lappmarken förändras från att under 1500- och 1600-talen utmärkas av 
samisk sedvanerätt till allt mer påtagliga statsrättsliga krav på områdena. Samtidigt 
förändras renskötselns villkor på flera sätt. Dessa förändringar får såväl sociala som 
demografiska konsekvenser, processer vilka utvecklas under 1700- och 1800-talen. 
Studierna kring gränserna i Lappmarken har vidgats i ett nordiskt samarbetsprojekt 
där flera av deltagarna i Kulturgräns norr ingår tillsammans med kolleger i Norge, 
Finland och Ryssland. I samtliga länder bedrivs forskning som anknyter till den som 
genomförs i Umeå. -  Studien kommer år 2001 att utges i monografisk form i Kultu
rens frontlinjer.

25. Patrik Lantto (historia): Tiden börjar på nytt. En analys av samernas 
etnopolitiska mobilisering i Sverige 1900-1950

25 a. Patrik Lanttös avhandling framläggs till offentlig granskning den 9 december 
2000. Huvudsyftet med avhandlingen är att belysa en komplex och konfliktfylld 
interaktion mellan de svenska statsmakterna och samerna under perioden 
1900-1950. Fokus ligger på de svenska samernas etnopolitiska mobilisering under 
dessa år. Denna period kan ses som en etableringsfas för den politiska samerörelsen, 
vilken strävade efter att samerna skulle tillerkännas samma ställning i det svenska 
samhället som övriga medborgare. Detta skedde i interaktion med de svenska stats
makterna och det är denna interaktion, framför allt med den regionala myndighet 
vilken förvaltade samefrågorna, lappväsendet, som utgör studiens fokus. Hur den 
samiska etnopolitiska mobiliseringen påverkades av statsmakternas agerande är här 
centralt. Under perioden skedde en omformulering av de svenska samernas etniska 
identitet. Detta hängde till stor del samman med den förda samepolitiken och dess 
konsekvenser för den samiska huvudnäringen, renskötseln. Hur detta påverkade 
definieringen av den samiska etniciteten och hur gränserna för denna kom att dras 
utgör centrala frågeställningar i avhandlingsarbetet. Den inre gräns som genom 
renbeteslagstiftningen drogs upp inom den samiska gruppen mellan renskötande och 
icke renskötande samer och samiska synpunkter på detta kommer även att analy
seras här. Den tidsmässiga avgränsningen av studien med början 1900 motiveras 
med att det var under åren närmast efter sekelskiftet som de första ansatserna till en 
samisk etnopolitisk mobilisering och organisering togs, och som mer utvecklade och 
djupgående synpunkter på den svenska samepolitiken för första gången fördes fram 
av samiska företrädare. Studiens slutår, 1950, markerar avslutningen av samerörel- 
sens etableringsfas genom bildandet av Svenska Samernas Riksförbund, SSR. Där
igenom gick samerörelsen in i ett nytt skede i sin utveckling, där de hittills vunna 
landvinningarna skulle konsolideras och där samerörelsens arbete tog sig mer orga
niserade former än tidigare.

25 b. Patrik Lantto kommer att inom ramen för en postdokbefattning fortsätta sina 
studier av de svenska samernas etnopolitiska mobilisering under etableringsfasen av
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Svenska Samemas Riksförbund 1950-1962. Inom ramen för denna studie analyse
ras de svenska samemas etnopolitiska mobilisering och hur denna utvecklades och 
förändrades under de första åren efter bildandet av Svenska Samernas Riksförbund, 
SSR , 1950. Studien är en utveckling av avhandlingsarbetet (delprojekt 25 a), där 
samerörelsens etablering från sekelskiftet fram till bildandet av SSR analyserades. 
Ett komparativt perspektiv mellan utvecklingen under SSR:s första år och den före
gående utvecklingen fram till 1950 kommer därför att utgöra käman i undersök
ningen. Bildandet av förbundet innebar att den samiska politiska mobiliseringen och 
det politiska arbetet tog sig nya former och följde nya spår. Ett huvudfokus för un
dersökningen blir därför att utreda vilken betydelse tillkomsten av förbundet fick för 
samerörelsen och hur detta påverkade de politiska målsättningarna. Även förhållan
det till statsmakterna och hur detta förändrades genom etablerandet av SSR kommer 
att analyseras. Undersökningen inriktas även på att analysera varför försöket att 
bilda en samisk riksorganisation 1950 blir framgångsrikt, när de tidigare försöken 
misslyckades. När SSR bildades utgjorde samebyarna de viktigaste byggstenarna i 
organisationen, och förbundet etablerades också som en intresseorganisation för 
renskötselnäringen. Detta skilde sig från de tidigare strävandena inom samerörelsen 
vilka hade haft mer allomfattande målsättningar att företräda alla samer. En fråga att 
undersöka här blir därför om denna tyngdpunktsförskjutning inom samerörelsen 
innebar någon konkret förändring för de politiska målsättningarna. Även bilden av 
det samiska inom samerörelsen och SSR blir central att studera i detta sammanhang. 
Förändras synen på vad som utgör gränsen mellan samiskt och svenskt jämfört med 
tidigare? Vilka effekter får bildandet av SSR, speciellt med hänsyn till den inrikt
ning på renskötsel som förbundet gavs, på den inre gräns mellan renskötande och 
icke renskötande samer vilken hade dragits genom den svenska samepolitiken? 
Riskerade detta att förstärka klyftan inom den samiska gruppen?

Startpunkten för studien blir naturligt nog bildandet av SSR 1950. Slutåret 1962 
kan ses som avrundningen av en första period i SSR:s utveckling. Under dessa för
sta år hade organisationen bildats och den hade etablerat sig som en självklar 
remissinstans i de flesta frågor som berörde samema. Detta år omvandlades dess
utom lappväsendet från sin tidigare mer övervakande roll gentemot samema till att 
mer bli en administrativ och rådgivande instans för renskötseln. Tillkomsten av 
förbundet som en stark representant för samema var en bidragande orsak till detta. 
SSR hade även genomgått en inre konsolidering genom att organisationen succes
sivt hade stärkt sin ställning inom det samiska samhället. Förbundet hade gått från 
en bekymmersam ekonomisk position med en blygsam medlemsskara under sina 
första år till att ha samtliga sameföreningar och samebyar som medlemmar samt en 
förstärkt ekonomisk bas att utgå ifrån vid undersökningens slutår 1962. -  Under
sökningen resulterar i en monografi i Kulturens frontlinjer.

26. Andrea Amft (samiska): Såpmi i förändringens tid. En studie av svenska samers 
levnadsvillkor under 1900-talet ur ett genus- och etnicitetsperspektiv

Inom ramen för detta delprojekt undersöks vilken påverkan storsamhälleliga, struk
turella förändringsprocesser har haft på det samiska samhället i allmänhet och på
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den renskötande befolkningen i synnerhet. Fokus läggs speciellt på de samiska 
kvinnornas förändrade levnadsvillkor. Vid analysen av förändringsprocesserna 
anläggs ett genus- och etnicitetsperspektiv. En viktig del av delprojektet består i att 
synliggöra och analysera de samiska kvinnorna som överskridare av den etniska 
gränsen mellan det som är samiskt och det som är svenskt.

Ett fältarbete där Amft samlade in empiriskt material har genomförts. Insam
lingen skedde i form av djupintervjuer som utfördes med nordsamiska, lulesamiska 
och sydsamiska kvinnor och män innanför och utanför det traditionella samiska 
bosättningsområdet. ”Lappska arkivet” vid Nordiska museets arkiv i Stockholm har 
även genomgåtts. Vid Jämtlands läns museums arkiv i Östersund har Amft även gått 
igenom ett stort antal nedtecknade levnadsskildringar berättade av samiska kvinnor 
och män, ett betydelsefullt kvalitativt material.

I nära samarbete med Mikael Svonni och Krister Stoor, Institutionen för arkeo
logi och samiska vid Umeå universitet, har arbete inom ramen för det s.k. Enkät
projektet genomförts. Enkäten innehåller såväl kvantitativa som kvalitativa frågor 
till den samiska befolkningen om språkförhållanden, giftermålsmönster, utbildning, 
yrkesverksamhet, binäringar, mobilitet etc. Enkäten skickades till mer än 600 perso
ner och svarsfrekvensen var god. Även inom Etnicitetsprojektet vid Institutionen för 
samiska/institutionen för arkeologi och samiska studier har Amft medverkat. -  Hon 
lade fram sin doktorsavhandling till offentlig granskning den 18 februari 2000.

27. Greger Hömberg, Lars Östlund och Olle Zackrisson (skoglig vegetationseko- 
logi): Förutsättningarna för rennomadismens framväxt

En omfattande rekognosering har gjorts för att initiera undersökningar kring ren
nomadismens naturgivna förutsättningar, framväxt och eventuella samband med 
agrar verksamhet (förändrade stömingsregimer) i anslutning till viktiga kulturgrän
ser. Grundförutsättningarna att skogstypema är föränderliga över tiden och att tidi
gare stömingsregimer varit styrande för deras utveckling, kan sägas ha verifierats 
genom den Science-&rtìkQ\ som publicerats och som berör Skellefteälvens övre del. 
Greger Hömberg har också, tillsammans med Lars Östlund och Olle Zackrisson, 
färdigställt den första artikeln på området ”The genesis of two Picea-Cladina förests 
in northern Sweden”, publicerad i Journal o f Ecology 1999.

2 d ) Studier som behandlar Tornedalen

28. Lars Elenius (historia): Det förbjudna språket -  modernisering och språkbyte i 
Tornedalen 1795-1930

Utgångspunkten för detta arbete är att undersöka hur moderniseringen i Sverige och 
Finland påverkade den kulturella assimileringen i svenska Tornedalen. Särskild 
uppmärksamhet ägnas språkbytesprocessen i en socioekonomisk kontext. Därige
nom undersöks hur språkbytesprocessen påverkades av den statliga försvensknings-
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politiken jämfört med den allmänna moderniseringen i form av industrialisering, 
urbanisering, migrationer och ändrade äktenskapsmönster. Undersökningens medel
punkt är svenska Tomedalen, vars utveckling jämförs både med Övre Norrland och 
finska Tomedalen i ett övergripande centrum-periferi-perspektiv som konceptuell 
ram. Svenska Tomedalen får i det sammanhanget karaktären av en buffertperiferi 
mellan två nationalstater. Ett nord-sydligt perspektiv bryts alltså mot ett öst-västligt. 
Mot en gammal kulturgräns mellan svenskt och finskt ställs en ny nationsgräns, som 
med tiden får karaktär av en nyskapad kulturgräns där just det nationella innehållet 
blir en viktig del i den nya kulturella identiteten.

29. Erling Wande (finska): Från finsk dialekt till meänkieli -  en gränsvarietets 150- 
åriga utvecklingshistoria

Syftet med denna undersökning är att i en första del beskriva lingvistiska föränd
ringar som skett i tomedalsfinskan från mitten av 1800-talet fram till 1960-talet. 
Denna del blir delvis på grund av det tillgängliga materialets art till övervägande 
delen traditionellt dialektologisk, med en diakronisk översikt över framför allt cen
trala fonetisk/fonologiska och morfologiska drags utveckling. Även vissa, språk- 
typologiskt intressanta, syntaktiska drag liksom lexikon kommer att studeras.

I en andra del, som blir mera sociolingvistiskt betonad, ställs material från band
inspelningar gjorda på 1960-talet mot material som i början av 1990-talet insamlats 
av forskare vid de finska institutionerna i Stockholm och Tammerfors. Detta innebär 
unika möjligheter också internationellt att på såväl gruppnivå som i viss utsträck
ning på individnivå studera den språkliga variationen, förändringar och bevarade 
språkdrag under en period omfattande cirka tre decennier. Både 1960-tals- och 
1990-talsmaterialet är inspelat i byarna Aapua och Matarengi (Övertomeå) i Över- 
tomeå kommun och omfattar både äldre och yngre informanter.

I en tredje etapp, slutligen, kan det modernare materialet utnyttjas för en beskriv
ning av utvecklingstendenser inom tomedalsfinskan under en period om cirka 150 
år.

Freden i Fredrikshamn 1809 efter svensk-ryska kriget innebar, som konstaterats i 
många sammanhang, en klyvning av en språkligt och kulturellt enhetlig älvdal. Den 
tomedalska befolkningen på den västra sidan om Torne älv och dess nordligare 
biflöden, Könkämä och Muonio älvar, blev en finskspråkig gränsminoritet vid det 
geografiskt förminskade Sveriges östgräns. Gränsdragningen fick på lång sikt en 
avgörande betydelse för utvecklingen på den svenska sidan, men förändringarna 
blev i varje fall på kort sikt inte så snabba och så radikala som man ibland kanske 
föreställde sig både i den förlorade rikshälften och i den kvarvarande. En anledning 
till att de snabba förändringarna uteblev, i varje fall på lokal nivå, var att kontak
terna över gränsen under lång tid fortsatte nästan som om ingenting hänt.

I det nu kejserliga storfurstendömet började emellertid företrädare för den fram
växande språkvetenskapen när något årtionde förflutit sedan gränsdragningen att 
oroa sig för det finska språkets utveckling i svenska Tomedalen. I Sverige kände 
man en motsatt oro, nämligen för att den nya gränsbefolkningen på den svenska 
sidan inte tillräckligt snabbt skulle lära sig svenska och identifiera sig svenskt. De
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finska språkmännens oro ledde till att man 1870 skickade ut en forskare, Paavo 
Salonius, till svenska Tomedalen, med två uppdrag, dels att försöka utröna om tor- 
nedalsfinskan var västfinsk eller östfinsk till sin dialektala karaktär (vilket var en 
stridsfråga bland dåtidens finska dialektologer), dels att försöka utröna om tome- 
dalsfinskan blivit svenskpåverkad. Salonius menade att tomedalsfinskan var mindre 
svenskpåverkad än åbofinskan, som han kände till väl genom tidigare studier.

För den språkliga beskrivningen av tomedalsfinskan under 1800-talet och 1900- 
talets tre första decennier används som källor olika texter, bl.a. Salonius’ uppteck
ningar, texter skrivna av Læstadius och andra, anteckningsböcker, brev (bl.a. privat 
korrespondens och läsarbrev från tomedalingar till Haparandabladet), m.m. Dessa 
ger underlag främst för en traditionellt betonad deskriptiv framställning. För början 
av 1900-talet utnyttjas dämtöver också dialektuppteckningar utförda av de finska 
forskarna Airila, Kettunen m.fl. Från och med 1950-talet finns dialektinspelningar 
på ljudband, till en del också transkriberade, som i hög grad möjliggör användandet 
av en sociolingvistiskt inriktad variationsanalys.

För den historiska och sociologiska beskrivningen av Tomedalens kulturella och 
utbildningspolitiska utvecklingshistoria finns tillgång till en stor mängd litteratur i 
form av artiklar, avhandlingar, utredningar och olika slag av översiktliga framställ
ningar. I vissa avseenden kan kompletteringar i källmaterial komma i fråga.

Arbetet utförs inom ramen för professuren, men i tidsplanen inkluderas en sab- 
batstermin.

30. Birger Winsa (finska): Kärleken är varken blind eller döv -  Giftermål över 
språk- och kulturgränser i Tornedalen och Kalixbygden

Winsa studerar giftermålsmönstren för individer från de finskspråkiga kommunerna 
Haparanda, Övertomeå och Paj ala som gift sig med individer från Överkalix och 
Kalix kommuner. Kartläggningen omfattar tiden 1950-1991, och materialet utgörs 
av lysnings- och vigselböcker. Där får man uppgifter om mantalskrivningsort hos 
det gifta paret, samt efter 1969 även födelseort. Finskt medborgarskap är antecknat, 
liksom oftast om individen är född i Finland. Efter 1969 är alltid födelselandet an
tecknat. Giftermålet inskrivs i den församling där giftermålet sker, men det tycks ha 
funnits/finnas/ en tradition att man oftast gift/er/ sig på kvinnans hemort. Med hem
ort för kvinnan menas här mantalsskrivningsort.

En hypotes som prövas i undersökningen är om kvinnor i högre utsträckning än 
män tenderar att betrakta giftermålet som en form av social positionering och att 
språkstatus därvid kan tänkas förutsäga giftermål över språk- och kulturgränser. 
Svenskan har högre status än finskan, och detta förhållande borde alltså kunna avlä
sas i giftermålsmönstren.

Hypotesen har i den föreliggande undersökningen bekräftats. Det är nämligen av
sevärt färre män än kvinnor från de finskspråkiga gränskommunema som finner sin 
partner i Kalix eller Överkalix. Det tycks emellertid också vara så att denna tendens 
så småningom (under 1980-talet) mattats av, i och med att det finska språkets status 
stigit.
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Undersökningen publiceras i Kulturens frontlinjer 19. Studien har nära anknyt
ning till Anders Brändströms och Peter Skölds undersökningar ovan (delprojekten 
15 resp. 24).

31. Birger Winsa (finska): I  vilken social kontext befinner sig lokala skribenter i 
Tornedalen och vilken funktion har de i bygemenskapen?

Birger Winsa ställer i sina undersökningar om den lokala lokalt skrivande i Tome- 
dalen bl.a. följande frågor: I vilken social kontext befinner sig lokala skribenter i 
Tornedalen och vilken funktion har de i bygemenskapen? Syftet är att nå kunskap 
om de individer som är aktiva skribenter i tvåspråkig miljö. Avsikten är att kartlägga 
meänkielis/finskans sociala funktioner i Tornedalen utifrån studier av de individer 
som är verksamma inom kultursektorn och företrädare för lokal sociokulturell bya- 
utveckling. Genom att kartlägga den sociala kontexten bland ett 20-tal skribenter 
som skriver på svenska/meänkieli/finska i tomedalsområdet kan man nå ökad kun
skap om vilka gemensamma sociala faktorer som lokala kulturaktivister besitter vad 
gäller tvåspråkighet, utbildning, läsintresse, skriftlig verksamhet, brevskrivande, 
sociala ambitioner, deras funktion i byns sociala nätverk; inställning till 
finska/meänkieli, tvåspråkighet, etc. Man kan anta att tornedalsfinskan/meänkieli 
bland dessa individer är det mer kontextbundna språket, medan svenskan är det mer 
analytiska och kontextreducerade. Det finns färre författare i svenska Tornedalen i 
jämförelse med finska Tornedalen. Allteftersom individerna tillägnar sig svenska 
som det lokala kontextbundna språket bör antalet författare och skribenter bli fler, 
något som tycks vara påtagligt sedan början av 1970-talet. Kulturverksamheten både 
på svenska och finska/meänkieli har ökat i Tornedalen. Tidigare studier har framför 
allt kartlagt den informella så kallade livsvärlden bland tvåspråkiga tomedalingar 
och minoriteter generellt. Få studier har sökt kartlägga lokalsamhällets offentlighet.

32. Ulf Drugge (sociologi): Kriminalitet över gränsen -  En ny gräns med föränd
rade förutsättningar i gammal bygd

Vid freden i Fredrikshamn 1809 förlorade Sverige vad som idag i stort sett motsva
rar Finland, som uppgick som storfurstendöme i det ryska tsarväldet. Själva land
gränsen lades till följd av vad som måste betraktas som en kompromiss med få un
dantag längs huvudfåran i Tomeälven, Muonioälven och Könkämäälven. Den nya 
gränsen kom på detta sätt att få en hel del följder för den bygd som direkt påverka
des. På detta sätt delades exempelvis byar mer eller mindre mitt itu. Det var byar 
som tidigare genom en rad gemensamma byangelägenheter bildat naturliga sociala 
enheter åtminstone sedan medeltiden. Mycket talar för att en delvis ny social situa
tion uppstod för den huvudsakligen finsktalande befolkningen på vardera sidan om 
den nytillkomna gränsen. Man kan anta att detta nya åtminstone till en del även kom 
att ge upphov till nya anpassningsstrategier och sociala relationsmönster. Studier 
som specifikt tagit fasta på de sociala och kulturella följderna för den inbegripna 
befolkningen av denna gränsdragning saknas i stort sett helt.
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Att empiriskt belysa hur det sociala livet och de normer som kringgärdade det 
kom att utvecklas inom Tomedalens gränsbygd efter riksgränsens tillkomst är gi
vetvis en grannlaga uppgift. De källor som finns att tillgå utgörs av skrivna doku
ment från gången tid. Av sådana torde främst handlingar som belyser regleringar av 
konflikter bland befolkningen i direkt anslutning till gränsen och som antingen har 
sin grund i tvister mellan enskilda parter (civilmål) eller är en följd av lagbrott 
(brottmål) vara tillämpliga. Även andra kompletterande arkivkällor som rör ekono
miska och religiösa förhållanden kommer ifråga i detta sammanhang. I själva verket 
bör dessutom de data som insamlas inbegripa ett tidsmässigt och rumsligt jämför
bart källunderlag som dels sträcker sig över en tidsperiod motsvarande en handfull 
decennier både före och efter 1809, och som dels inbegriper källunderlag från båda 
sidor av gränsen. Det finns nämligen skäl att anta att förändrade yttre betingelser 
inte leder till nya stabila livsmönster inom en kort tidsrymd. Dessutom kan de skilda 
administrativa ramar som länderna på vardera sidan om den nya gränsen motsvarar 
leda till skiftande livsvillkor beroende på vilken sida av gränsen som den studerade 
befolkningen befinner sig på.

Föreliggande studie är begränsad till att inbegripa analyser av ett domboks- 
material från den svenska sidan av nämnda gräns. Studiens fokus utgörs av två mål 
som rör grova våldsbrott med dödlig utgång. Genom brottens allvarliga karaktär 
hördes ett stort antal vittnen vid var och en av rättegångarna. Det ena våldsbrottet 
inträffade vintem 1832 i byn Kukkola i Karl Gustafs församling. Denna del av stu
dien kommer, utöver händelserna i direkt anslutning till detta våldsdåd, att även 
omfatta ingående analyser av domboksmaterial för perioden 1820-35 som anknyter 
till nämnda by. Det andra våldsbrottet ägde mm i nära anslutning till byn Niemis i 
Övertomeå församling, och tidpunkten för detta brott var hösten 1879. De rannsak- 
ningshandlingar som dessa brott har alstrat ger, tillsammans med befolkningsupp- 
gifter ur bl.a. husförhörslängder, ett rikt underlag för att diskutera en rad skiftande 
aspekter som hade med den företrädesvis svenska men finsktalande befolkningens 
förhållande till gränsen att göra. -  Studien framläggs i Kulturens frontlinjer.
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3. V e t e n sk a p sh ist o r is k a  a r b e t e n

33. Christer Nordlund (idéhistoria): Historiska studier i gränser, vetenskap och 
miljö

Christer Nordlund har i Kulturens frontlinjer 17 framlagt några studier som handlar 
om den vetenskapshistoriska diskussionen rörande några gränser, dels högsta ma
rina gränsen, dels skogsodlingsgränsen. Den första artikeln heter ”Högsta marina 
gränsens betydelse: En studie av landhöjningsteorins etablering i Sverige och de
batten om högsta marina gränsen i Norrland”. Strandlinjens förskjutning är ett av de 
mest debatterade naturfenomenen i Skandinavien. Undersökningar för att förstå hur 
och varför förhållandet mellan land och hav förändras inleddes under slutet av 1600- 
talet och pågår än idag. I denna studie ges en tolkning av varför strandlinjens för
skjutning åter blev en het fråga inom den svenska geologidiskursen omkring sekel
skiftet 1900. Från ett intemalistiskt perspektiv är det tydligt att såväl ett vetenskap
ligt paradigmskifte som en förändring av natursynen var relaterad till 1860-talets 
accepterande av istidsteorin. Men, analyserat i ett vidare kulturellt sammanhang, är 
det också möjligt att förstå såväl professionaliseringen av kvartärgeologin som ut
arbetandet av de nya idéerna om strandlinjens förskjutning som ett tema i den 
svenska nationalismen. På ett liknande sätt hävdas här att det nya forskningsområdet 
kvartärgeologi fick betydelse i arbetet med att konstruera ett unikt naturarv åt den 
svenska nationen.

En av de nya teorierna som utvecklades var teorin om högsta marina gränsen. 
Detta är ett komplext koncept som introducerades av geologen Gerard De Geer i 
slutet av 1880-talet i syfte att försvara föreställningen om en skandinavisk landhöj
ning. Denna gräns uppfattades som en geografisk gräns, som visade på landhöj- 
ningsmönstret och som delade in Sverige i en del som en gång legat under vatten 
under den postglaciala perioden och en del som inte hade gjort det. Ur ett makro- 
sociologiskt perspektiv undersöks hur tidens nationalistiska stämningar inspirerade 
till idén om denna gräns.

Genom ett studium av en vetenskaplig dispyt mellan De Geer och geologen 
Arvid Gustaf Högbom undersöks vidare i artikeln hur gränsen konstruerades i norra 
Sverige. Nordlund hävdar här att denna konstruktion var mycket påverkad av rums
liga omständigheter, alltså av regionalism. Studien avslutas med några reflektioner 
om hur gränsen användes som ett verktyg i såväl biogeografi som arkeologi.

Nordlunds andra artikel bär titeln ”Den döda handens logik: En studie av miljö
organisationen FURA och debatten om skogsodlingsgränsen”. Ämnet för denna 
studie är miljöorganisationen FURA, Fjällnära Urskogars Räddningsaktion. År 1952 
blev stora delar av ljällskogen föremål för skydd från skogsbruk genom en skogs- 
odlingsgräns, men 1982 beslöt Domänverkets styrelse att avskaffa gränsen. Detta 
resulterade i en debatt om det var riktigt eller ej att tillåta kalhuggning i området. 
FURA, som grundades 1984, var en viktig deltagare i debatten. Denna studie analy
serar såväl organisationens miljöetik som dess olika strategier för att skydda skogen,
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alltså att skapa en ny naturvårdsgräns. FURA:s mest framgångsrika metod var dock 
ett hot om en internationell bojkott mot svenska skogsbolag.

En tredje artikel i volymen handlar om ett tidigt tvärvetenskapligt projekt vid 
Umeå universitet, och dess misslyckande.

34. Christer Karlsson (historia): Vetenskap som politik -  K. B. Wiklund som expert i 
samefrågor under 1900-talets första decennier

Christer Karlsson behandlar i sin studie olika aspekter av K. B. Wiklunds (1868— 
1934) roll som expert i samiska frågor under perioden 1900 -  ca. 1925. Som den 
förste inom sin disciplin i Sverige utnämndes Wiklund till professor i finsk-ugriska 
språk vid Uppsala universitet 1905. I sin egenskap av auktoritet inom området sa
misk kultur anlitades han flitigt av statsmakten (departement, myndigheter, länssty
relser m.m.) och andra som sakkunnig. Sakkunniguppdragen var både av större och 
av mindre art och hade karaktären av såväl ensamuppdrag som utredningar med 
flera personer inblandade. Genom dessa uppdrag, framfor allt de mindre uppdragen, 
bidrog Wiklund i hög grad till att dels definiera (och utdefiniera) samiska grupper, 
dels dra gränser mellan svenskt, samiskt och finskt i norra Sverige. Undersökningen 
har särskilt behandlat olika former för och typer av sakkunniguppdrag Wiklund 
deltog i, tillkomsten av Nomadskolans läsebok samt Wiklunds syn på samerna. 
Därutöver har en bibliografi över Wiklunds tryckta skrifter upprättats. -  Christer 
Karlssons undersökning publiceras i Kulturens frontlinjer under hösten 2000.

Exkurs 1
D e t  r e l ig io n s v e t e n s k a p l ig a  d e l p r o je k t e t  
a v  E g il  Jo h a n s s o n

A l l m ä n  t e o r ir a m  i e t t  g l o b a l t / r e g io n a l t  t a n k e m ö n s t e r

Kristendomens spridningsvägar upp genom Europa, både västerut upp efter atlantkusten via 
Nidaros och österut genom Östeuropa och Karelen upp till Barentsregionen, liksom naturligt
vis kontinentalt genom Centraleuropa upp till det nordliga rummet bildar den allmänna histo
riska kontexten för detta delprojekt. Att tolka syftet med och följderna av dessa väldiga kul
turprocesser över Europa och in i det framväxande nordskandinaviska kyrko- och samhälls
livet ger således den allmänna teoriramen åt arbetet.

Att samtidigt förstå och tolka det ursprungligt nordiska i dess möte med det medeltida ka
tolska kulturarvet lägger andra och mycket mer speciella tankemönster över projektarbetet. I 
problemval och faktiska forskningsuppgifter står naturligtvis det genuint norrländska hela 
tiden i centrum för analysen, vilket framgår av följande exempel på problemområden och 
därmed valda konkreta arbetsuppgifter.

B a k g r u n d . F o r s k n in g s ö v e r s ik t

Delprojektet anknyts således på en teoretisk nivå även till en rad språkliga, kyrkohistoriska 
och mentalitetshistoriska studier inom Kulturgräns norr. De givna resurserna tillåter endast 
några få konkreta nedslag inom ett par av de numera väl utpekade samhöriga problemfälten:
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1. Runstenarna markerar en kristen kultur på 1000-talet, med en nordlig gräns genom Medel
pad upp till Frösön och vidare bort mot Nidaros. Denna kulturgräns behöver aktualiseras som 
en bakgrund för det europeiska perspektivet. Det gäller även pilgrimsvägama västerut till 
Nidaros, både efter Ljungans älvdal och längre från norr och öster förmodligen förbi t.ex. 
Ramsele medeltida helgedom mitt i skogarna vid Faxälven. En ny förtrogenhet med den 
medeltida Mariakulten erbjuder i hög grad även Phebe Fjellströms iakttagelser inom den 
samiska traditionen.
2. ”Då kunde ingen sitt Pater Noster i Straumi”. Det välkända citatet av bonden Loden i en 
gränstraktat 1273 ger i blixtbelysning gränsen för den medeltida muntliga traditionen med 
sina böner och texter, Pater noster, Ave Maria, Credo etc. Mönstret dröjer kvar på djupet i all 
europeisk folkundervisning in i vår tid. Även detta måste klart dokumenteras som en bak
grund för kulturgränsema i norr, både som muntlig tradition och som de första boktrycken i 
ABC-böckema. Här är tidigare och pågående forskning i olika umeprojekt till omedelbart 
stöd.
3. Likaså ger observationerna på 1600- och 1700-talet om tidig nattvardsålder, det medeltida 
”anni discretionis”, ”urskillningens år”, från 7-8 årsåldern överraskande och oavvisliga spår 
av det medeltida kyrkolivet. Att bli förtrogen med denna tradition och dess gränslinjer i norr
ländsk kultur hör till projektarbetets elementäraste förutsättningar. (Se undersökningar i t.ex. 
Tuna, Indal, Bygdeå och Skellefteå med material för sådana arbetshypoteser.)
4. Skrifthållens medeltida mönster med samlingar rotevis före påsk formar sockenkartan in i 
vår tid. Här blir inte minst kyrkogeografìska perspektiv centrala, bl.a. med nyttjande av rote- 
indelningar (skrifthåll, kyrkorotar, husförhörsrotar etc.) som genuina gränsmönster i försam
lingslivet. I denna projektdel är samverkan med bl.a. språk, etnologi och historia en uppenbar 
tillgång. (Även här lämnar t.ex. Tuna, Bygdeå och Skellefteå lärorika exempel, som säkert 
kommer att mångfaldigas i fortsatt forskning.)
5. Källkritiskt har naturligtvis de svenska kyrkböckerna sitt ursprung i den europeiska tradi
tionen. Det gäller särskilt längderna för dop och faddrar med förebilder i fomkyrkan, då de 
döpta vid dopet skrevs in i ”livets bok”. Detsamma gäller de hädangångna. De fick sina namn 
upptecknade på skrivtavlor som ställdes på altaret (diptyker, triptyker etc), och namnen blev 
upplästa under förbönerna. Tacksägelseläsningen i dag med klockringning för de avlidna är 
en nutida påminnelse om denna tradition. Ännu märkligare är att även våra så mycket 
omskrivna husförhörslängder kan jämföras med förebilder ute i Europa. Katolska ”liber status 
animarum” från prästens husbesök för den årliga bikten före påsk är således familj elängder 
med samma syfte och uppställning som ”själaregistren” i t.ex. Tyskland, Danmark, Norge 
och på Island, och därmed även ”skrifteböckema” eller husförshörslängdema i den svenska 
och finländska traditionen. Studier vid Lateranarkivet i Rom har bekräftat denna allmänkyrk
liga kulturgrund. Att ordentligt stadfästa källornas kulturgränser och källbeståndets gränslin
jer i det nordiska kyrkolivet ger förvisso en genuin avstämning mot den europeiska bakgrun
den. För denna typ av analys har en mångårig forskning samlat en ännu endast föga redovisad 
dokumentation, som bl.a. kommer att ge konkreta motiveringar till det nu aktuella förslaget 
om de kyrkliga källorna som exempel i UNESCO:s upprop om världskulturarvet, ”Memory 
of the world”. Dessa studier ger en bakgrund åt ett nytt arbete kring dop, konfirmation och 
kyrkotillhörighet i ett övergripande nutidsperspektiv för hela landet (www.foark.se/kyrko- 
studier). Detta helt fristående projekt planeras med särskilt stöd från forskningsfonder, liksom 
även från de nordliga stiften och kyrkan centralt. Samordningen med ett planerat europeiskt 
paraplyprojekt, ”Euroreg”, prövas just nu. Hanna Ziper-novszky har inom delprojektet gett 
belysande exempel på nära jämförelser med det europeiska kulturarvet i de ungerska kyrko
arkiven.
6. Vidare kan genom de pastorala källorna även andra regionala kulturgränser studeras, näm
ligen de tecken på flerspråkighet (samiska, finska och svenska på nordskandinaviskt område) 
som visar sig i den folkliga kyrkliga traditionen och som avslöjas av språket i de lästa text
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orden. Också här ger kyrkboksmaterialet och andra källor närbilder av det förgångna, vilket 
allt bekräftas av Åke Hanssons väldokumenterade dialektografiska kulturgränser i Nord
norrländsk dialektatlas (1995; jfr härtill L.-E. Edlund i Svenska landsmål 1997, s. 210-216). 
Anknytningen blir här mycket nära till de språkliga delprojekten. För alla dessa källstudier 
formar SVAR i Ramsele, DAUM, Forskningsarkivet och Demografiska databasen i Umeå 
skräddarsydda och ännu till stor del outnyttjade resurser. Delprojektet har här en stor uppgift i 
en nu högaktuell växande forskningsprocess i umemiljön.
7. Till dessa konkreta arbetsuppgifter kommer även andra, t.ex. att förstå de skilda sederna 
för nattvardsläsning med eller utan efterföljande nattvardsgång, eller de ålderdomliga kultur
härdarna i Dalarna med sina gamla bygdemål, sina finska språkrester, kvardröjande runtradi- 
tioner, starka folkliga koraltraditioner och mycket tidiga kyrkböcker från 1600-talet med 
bänklängder som avslöjar både egna inhemska och andra allmänna medeltida kulturmönster. 
En konsultation av pågående forskning i t.ex. projektet Sockenkyrkorna ger härvidlag tydliga 
teori- och tanketillskott.
8. Ännu ett komparativt ”snitt” utgör det baltiska rummet, liksom t.ex. det utdragna språkby
tet på Gotland med tidiga kyrkböcker och antydningar om både tysk, dansk och svensk 
språkmiljö som levandegör Östersjöprovinsernas kulturarv på ett utmanande sätt. Kvar
dröjande gamla kyrkoseder och folkliga koraltraditioner på t.ex. Åland och Runö erbjuder 
härvid avgörande jämförelser genom närheten till ortodox och katolsk tradition i öst. Sedan 
länge har även detta källmaterial varit i fokus för forskningen i Umeå, bl.a. i ett projekt vid 
Centrum för baltiska studier i Stockholm med erfarenheter av de svenska försöken i de balt
iska provinsernas kyrkoliv på 1620-talet (Rudbeckius m.fl.) med ett material som ännu kvar
står att närmare analysera.
9. Mötet med dagens invandrarkyrkor sammanfattar till sist hela problemfältet med kyrkliga 
kulturmöten i ett europeiskt och regionalt perspektiv. Även där är den muntliga bönetraditio- 
nen i kyrka och hem en gemensam kulturell grund. Dessa och många andra drag i bilden 
lägger konturen av olika kvardröjande nordliga tidsgränser i den europeiska kyrkokulturen, 
gränser som delprojektet avser att söka avtäcka och fortsättningsvis precisera i sin både euro
peiska och samtidigt genuint inhemska nordiska kontext.

G e n o m f ö r a n d e . K o n k r e t a  a r b e t s in s a t s e r

Dessa och andra uppslag till problemområden bildar således ett vitt panorama för olika stra
tegier, som har lagt en och samma grund för en mångårig umeforskning med tillämpningar i 
en rad avslutade och pågående projekt. I det här aktuella delprojektet har naturligtvis drama
tiska uppstramningar och avgränsningar skett. I själva verket har de ekonomiska resurserna 
medgett endast några valda, speciella forskningsansatser, men med tydlig räckvidd inom här 
tecknade regionala och globala forskningsfält.

Lester Wikström bidrar med djupgående analyser av kyrkotraditionen i skelleftebygden 
närmast före och efter sekelskiftet 1700. En första rapport är under utarbetande. Nu fortsätter 
kartläggningen av kyrkoseden med särskild inriktning på den kyrkliga aktiviteten bland präs
ter och lekfolk stegvis upp till våra dagar.

Ulf Lundström har publicerat sina grundläggande rön kring folk- och kyrkolivet i skellef
tebygden under 1500- och 1600-talen. Han medverkar vidare med tillämpningar av detta 
material på de speciella projektfrågorna kring sockenliv, kyrkorote, skrifthåll, kyrkotur, 
bänkdelning etc.

Hanna Zipemovszky har fullföljt sina analyser utifrån det gemensamma medel-tida kultur
arvet i jämförelser med olika gestaltningar i nordskandinaviska källor och kyrkoseder. De 
första resultaten kring de gemensamma rötterna till den kyrkliga arkivbildningen har väckt 
uppmärksamhet. De erkänt rika svenska kyrkoarkiven har således helt jämförbara motsvarig
heter i det ungerska kyrkolivet. Att fullfölja avtäckningen av denna gemensamma kulturgrund 
och dess innebörd för den norr-ländska självbilden ger definitivt en ny balans åt det djupare
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linjespelet i Kultur-gräns norr. Denna projektinsats ingår och redovisas i ett pågående av-
handlings-arbete och går samtidigt vidare i ett nytt samarbete mellan forskare och arkivmyn
digheter i Ungern och Sverige.
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Exkurs 2
S t u d ie r  s o m  b e r ö r  e m b r y o n a l a  k u l t u r g r ä n s e r  (=  p r o je k t e t  ” S v e n s k h e t e n s  g r ä n s e r : 
T r e  s e k l e r  a v  e t n is k  m o b il is e r in g  o c h  t r a n s f o r m e r in g  i N o r d a m e r ik a ”)

Den svensk-amerikanska delen inom Kulturgräns norr har erhållit särskild finansiering från 
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond och bedrivs sedan 1 januari 1999 inom ett nytt projekt. 
Det nya projektet bär titeln Svenskhetens gränser: Tre sekler av etnisk mobilisering och 
transformering i Nordamerika (SVG) och leds av FD Per Nordahl, Institutionen för historiska 
studier, Umeå universitet. Förutom Nordahl finansierar projektet också doktoranden Carina 
Rönnqvist, båda tidigare anställda inom Kulturgräns norr. Med annan finansiering är även 
docenterna Roger Kvist och Daniel Lindmark knutna till SVG. Det svensk-amerikanska 
delprojektet inom Kulturgräns norr har avrapporterats i antologin Swedishness Reconsidered: 
Swedish-American Identity during Three Centuries, som innehåller uppsatser av Lindmark, 
Kvist, Nordahl, Rönnqvist och doktoranden P.-O. Grönberg. Se härom ovan.

1. Per Nordahl (historia): Svenska landskapsföreningar i Nordamerika 1880-1930

För beskrivning av detta delprojekt, se under rubriken ”Projektets egen publiceringsverksam
het” ovan, skrift nr 18.
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2. Carina Rönnqvist (historia): Inre gränser -  yttre överskridanden. Om skapandet av en 
svensk-kanadensisk identitet

Vid slutet av 1800-talet och början av 1900-talet stod de kanadensiska prärieprovinsema som 
mottagare för ett stort antal svenska invandrare. Om den tidiga invandringen till USA hade 
karakteriserats av grupp- och kedj emigration, kom invandringen till Canada att bli de en
samma unga männens. Även om svenskarna hade en tendens att söka sig till samhällen där 
det fanns andra svenskar, spreds de över landet på ett helt annat sätt än vad som skett i USA. 
Ändå finns det mycket som tyder på att det även i Canada utvecklats ett etniskt medvetande, 
ett slags svenskhet, som är unik både i förhållande till den oreflekterade svenskheten Sverige, 
och den reflekterade svensk-amerikanska.

I sitt avhandlingsarbete har Rönnqvist för avsikt att belysa identitetsskapandet i samband 
med den fortlöpande integrationsprocessen hos den svenska invandrargruppen i Canada. Ett 
huvudantagande är att mötet med det nya landet och dess mångfald av etniska grupper ska
pade en uttalad medvetenhet omkring den egna svenska identiteten. Eller annorlunda uttryckt: 
i själva gränsmarkeringama gentemot andra grupper artikulerades det som hos de invandrade 
svenskarna skulle komma att betraktas som ”svenskt”. Här ställs också frågan om hur den 
etniska identiteten ibland samspelar med, och ibland konkurrerar med, andra sociala identite
ter, såsom kön, ålder och klass.

Undersökningen som helhet begränsar sig i rum till de kanadensiska prärieprovinsema, 
och i tid till åren mellan 1900-1950. Detta är en på många sätt händelserik period med stora 
slitningar mellan nationella enhetssträvanden och etnisk kraftsamling. De båda världskrigen 
aktualiserade den etniska medvetenheten hos människor världen över, samtidigt som det 
påbörjade kanadensiska nationsbygget skapade ett ökat nationellt medvetande hos befolk
ningen som helhet. Samtidigt pågår en moderniserings- och sekulariseringsprocess, med ökad 
individualisering, och där kyrkan -  som tidigare inte minst i immigrantmiljöer fungerat som 
en sammanhållande institution -  alltmer förlorar sin självklara status.

De undersökningar som hittills genomförts är förutom en begränsad demografisk under
sökning av blandäktenskap, en mer problemorienterad kvalitativ undersökning över hur den 
specifikt svenskkanadensiska identiteten tagit sig i uttryck på ett mer personligt, privat plan. I 
den demografiska studien har äktenskapet betraktats som ett etniskt val och i den mån man 
kan finna att svenskar gift sig utanför sin egen etniska grupp kan man se att de ofta valt att 
gifta sig med andra skandinaver. I den kvalitativa undersökningen har den etniska identiteten 
ställts mot andra sociala identiteter. Nationalistiska tankegångar, väl etablerade i det svenska 
folkdjupet, lät sina ekon ljuda även i svenskbygderna i Canada. Då större delen av invandrar
gruppen var män har de i det här fallet vaga gränserna mellan kön och etnicitet diskuterats. 
Till sist har även klassidentiteten satts i relation till den etniska identiteten.
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Projektets egen publiceringsverksamhet

Projektet har en egen rapportserie, Kulturens frontlinjer, där undersökningar av 
olika slag publiceras. Seriens huvudredaktör är Lars-Erik Edlund. I redaktionsarbe
tet biträds han av Anna Karolina Greggas, vilken också svarar för distribution.

Skrift nr 1, Kulturgräns norr: Förändringsprocesser i tid och rum. Presentation av 
forskningsprogram jämte en uppsats om tvärvetenskap, redovisar projektets bak
grund utifrån vår grundansökan. Vidare finns här en förteckning över de vetenskap
liga arbeten som färdigställts eller var under publicering från projektet. Evert Bau- 
dou medverkar med en betraktelse över tvärvetenskapligt forskningsarbete. Artikeln 
är skriven utifrån Baudous erfarenheter som ledare för det tvärvetenskapliga Lule- 
älvsproj ektet.

Skrift nr 2, Kartan i kulturforskningens tjänst. En artikelsamling redigerad av Lars- 
Erik Edlund, är en samlingsvolym med artiklar som ger infallsvinklar från olika 
discipliner på detta med kulturell kartering och karttolkning som problem. Medver
kar i volymen gör följande forskare:

Torsten Hägerstrand: ”The map as an analytical instrument”
Staffan Helmfrid: ”Karttolkning som geografiskt problem”
Christer Winberg: ”Flodströmlinjen i forskningen”
Phebe Fjellström: ”Mentala kartor i gränsland -  belyst av människors livsmönster 

i det forna Tomedalen”
Gerd Eklund: ”Europeisk språkatlas”
Stefan Brink: ”Onomastiska utbredningskartor: Vad står de för -  egentligen?” 

Kulturgeograferna Torsten Hägerstrand och Staffan Helmfrid delar här med sig av 
de rika erfarenheter de har rörande kartering av kultur- och samhällsvetenskapliga 
material och tolkning av dylika kartor. Christer Winberg lämnar en kritisk betrak
telse över svensk diffusionsforskning och därmed förknippade metodologiska och 
teoretiska problem. Phebe Fjellström berör mentalitetshistoriska aspekter, medan 
nordisterna Gerd Eklund och Stefan Brink behandlar olika typer av språkliga kartor, 
nämligen språkgeografiska och ortnamnsgeografiska.

Skrift nr 3, Ulf Lundströms Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650, är 
den hittills mest omfattande skriften, 575 sidor. Skriften innefattar en rekonstruktion 
av Skellefteå sockens ca 60 byar och 400 gårdar under perioden. Huvuddelen av 
boken utgör en sammanställning av uppgifter rörande varje gård i den dåtida sock
nen med personnamn, areal, näringar, kontakter med andra bygder, i vissa fall bo
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märken och gårdsnamn m.m. Vissa gårdar får man en särskilt god bild av där man 
tack vare Johannes Bureus’ uppgifter kan se namn på familjemedlemmarna, gifter- 
målspartners samt bostadsorten för utflyttade.

Varje by har kortfattade presentationer, där bl. a. äldre skrivningar av by anamnet 
ingår samt utmärkande drag för byn. I ett 130-sidigt inledningskapitel görs en sum
mering av olika ämnen. Socknens Ijärdingar och rotar kartläggs sedan i syfte att 
komma åt socknens mindre byggstenar. Uppgifter rörande etniska grupper doku
menteras under perioden och bilden görs fylligare av ortnamnsbelägg. Olika när
ingar dokumenteras såsom jordbruk, boskapsskötsel, fiske, sälj akt, gruvdrift, 
kalkutvinning, tegelslagning m.m. Ett stort namnmaterial som betecknat fiske- och 
säljaktsplatser från perioden presenteras vidare. Namnen ger information om olika 
aktörers språk. En del av namnen kan tolkas som samiska namn och bland namnen 
finns även västliga nordiska namn. Namnmaterialet är en grund för vidare forsk
ning. Redovisningen av fiskesjöar kan användas till att rekonstruera kommunika
tionsleder och olika bygders intresseområden i det undersökta området. En viktig 
kommunikationsled är Bureälven och därmed förbundna åar som Risån, Sikån och 
Tallån. En annan kommunikationsled är Skellefteälven.

Vidare kan gränsen i inlandet mellan samiskt och nordiskt skönjas. Före 1500- 
talet kan en gräns mellan nordiskt och samiskt ha gått närmare kusten, något som 
möjligen de samiska ortnamnen där indikerar. Den gränsen kan ha gått vid nuva
rande kommungränsen mellan Skellefteå och Norsjö. Det finns även namn närmare 
kusten som är samiska och som kan ha samma höga ålder. Under 1500-talet har 
bönderna trängt in i nuvarande Malå och Arvidsjaur med sitt Ijällträskfiske. Även 
kulturgränsen mellan nordiskt och finskt i Byskeområdet kan belysas utifrån namn
materialet.

En verksamhet som har främjat kontakter inom det övrenorrländska området un
der 1600-talet är gruvbrytningen i Nasaljäll. Driften vid gruva och smältverk sköttes 
främst av utskrivna bruksknektar från Bottenvikens kustområde. Transporterna till 
och från gruvan sköttes av samer som brukade ren och ackja.

Skriften innehåller också en dokumentation om handeln och handelsmännen. En 
koncentration av köpmän fanns i Storkåge, Bureå och Falmark. Den stora före
komsten av handelsmän i Bure älvdal förklaras utifrån ett antagande om älvdalen 
som en viktig kommunikationsled. Här har sannolikt olika etniska grupper mötts.

I Bureå fanns även en kyrklig institution som kan ha bedrivit undervisning och 
vars effekter kan spåras i ett antal studenter under perioden. I boken studeras kon
takter med andra bygder.

Tack vare att Johannes Bureus’ släktanteckningar rörande 1500-talet medtagits 
blir det möjligt att kartlägga kontakter med andra regioner i Norden. Särskilt goda 
kontakter har funnits mellan området och Mälardalen. Detta mönster gäller sanno
likt även de övriga socknarna i det dåtida landskapet Västerbotten. Bilden bekräftas 
av Stockholms stads tänkeböcker. Landskapet Västerbottens kontakter med Mälar
dalen skedde med fartyg under sommarhalvåret medan landskapen söder om Väs
terbotten upprätthöll de mellansvenska kontakterna på snöföret. Denna skillnad i 
kontakter finns redan under medeltiden och visas av biskoparnas visitationer i 
Norrland som hade denna uppdelning i transportsätt. Vidare har Skellefteå sockens 
kontakter med grannsocknarna varit viktiga. Däremot har förbindelserna med andra
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socknar i Västerbotten och i Norrland varit av mindre betydelse. Smärre förbindel
ser har även funnits med Norge och Österbotten i Finland. I norra delen av Skellef
teå socken finns många uppgifter om kontakter med Piteå socken. Allmänt verkar 
Piteå vara den grannsocken som Skellefteå socken haft mest kontakt med. Skellef
teås birkarlar under perioden hörde till Piteås birkarladistrikt och just det faktum att 
birkarlar förekom i Skellefteå socken visar på en koppling norrut. Birkarlar förekom 
däremot inte i Bygdeå och Umeå socknar.

En gräns kan ha gått mellan Skellefteå socken (inklusive Lövånger) och Bygdeå 
socken. Bygdeå socken var den nordligaste socknen i Sverige år 1314 och området 
norr om Bygdeå var speciellt så till vida att ryssarna gjorde anspråk på landet norr 
om Bjuröklubb. Området norr om Bygdeå socken kan ha haft en lösare koppling till 
den svenska kronan. Men mot Piteå finns en kulturgräns nordiskt -  finskt.

Skrift nr 4, Lars Olov Sjöström: Bönder och borgerlighet i festseder och matvanor. 
En etnologisk studie i kulturgränser utifrån Skellefteå. -  I denna skrift visas utifrån 
ett studium av festseder och matvanor hur olika livsstilar formas, utvecklas och 
uttrycks i såväl rural som urban miljö inom Skellefteåområdet under perioden 
1830-1900. Efter stadsbildandet 1845 skedde ett starkt förborgerligande i 
Skellefteå. Fester och måltider fick vara uttryck för identiteten hos de nya borgerliga 
grupperna. Subskriberade baler, klassavgränsade lustresor och slädpartier, 
teaterföreställningar, konserter och många andra sociala aktiviteter markerade social 
distinktion och skapade gränser mellan stad och land och även mellan olika grupper 
i staden.

Teoretiskt har författaren i enlighet med forskningsprojektets övergripande inten
tioner gjort en analys av hur de stabilare strukturerna och kulturgränsema har påver
kats av inkommande innovationsvågor. Han försöker särskilja de olika sociala och 
kulturella skikten i Skellefteå och deras förändring över tid. Detta har gjorts bl.a. 
utifrån de modeller som utvecklats i en forskningstradition kring gemenskapsformer 
från Ferdinand Tönnies och Jürgen Habermas till modem etnologi.

Skrift nr 5, Kurt Genmp: Germania och Moder Svea: Kulturella möten och gränser, 
behandlar kulturella möten mellan Tyskland och Sverige. Forskningsfältet är mång- 
vetenskapligt, men bokens utgångspunkt är etnologisk. Makro- och mikroperspektiv 
kombineras liksom nutid och dåtid från medeltiden och framåt. Metodiskt och teo
retiskt har inspiration hämtats från olika discipliner och forskare där särskilt kan 
nämnas den tyske etnologen och samhällsforskaren Dieter Kramer och begreppet 
”eine integrale Kulturwissenschaft”. Ett postmodernistiskt synsätt har också i hög 
grad inspirerat studien.

Kulturmötet ses både utifrån ett konfliktperspektiv och ett harmoniperspektiv, där 
sega strukturer även diskuteras ur ett framtida perspektiv.

Empirin angående dagens kulturmöte ger en kanske oväntat negativ syn på mötet 
med tyskar och Tyskland -  vilket dock till stora delar har historiska förklaringar. Att 
det går klara kulturgränser i Östersjön mellan Tyskland och Sverige, är vidare ett av 
bokens grundpostulat.
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I skrift nr 6, Daniel Lindmark: Puritanismen och lättsinnet. Fem föredrag om folk
läsning och folklig fr  omhet, publiceras studier, vilka är att betrakta som inledande 
undersökningar inför delprojektets empiriska huvuduppgift: att utifrån kyrkboks- 
material studera införandet av 1810 års katekesutveckling i Skellefteå socken. 
Medan de inledande studierna huvudsakligen har rört de mentala gränser som 
strukturerade skelleftebomas religiösa världsbild, kommer undersökningen av den 
nya katekesens införande att innebära en möjlighet att se om dessa gränser också 
motsvarades av mönster som är avläsbara på sockenkartan. Hur gick införandet av 
den nya katekesen till? Sprider den sig som ringar på vattnet från kyrkbyn? Är det 
möjligt att identifiera reliktområden? Sammanfaller katekesernas spridningsbild 
med kända gränser eller är det nya gränser som etableras? Kan man urskilja sociala 
och åldersmässiga mönster?

I den inledande uppsatsen, ”Frontlines between Traditionalism and Modernity”, 
presenteras delprojektet, samtidigt som undersökningen också sätts in i sitt historio
grafiska sammanhang. Undersökningen tar fasta på den motsägelsefulla bild som 
många tidiga väckelserörelser uppvisar med både traditionella och moderna drag. I 
syfte att hantera denna motsättning väljer författaren att analysera norrlandsläseriet 
med hjälp av teorier om fundamentalism. Volymens andra uppsats, ”Kyrkans böcker 
och folkets läsning”, försöker ge en bild av den religiösa litteraturens betydelse vid 
1800-talets början. Vilka var kyrkans böcker och hur användes de? Uppsatsen byg
ger på kyrkoherdarnas redogörelser för folkundervisningen 1813 och utmynnar i en 
undersökning av hur församlingarna hanterade införandet av 1810 års katekes.

I den tredje uppsatsen, ”Luther i Norrland”, behandlar Lindmark norrlandsläseriet 
som en läskultur, som definieras som både en textgemenskap och en tolkningsge- 
menskap. Frågan gäller hur Luther och hans skrifter användes av läsarna, och analy
sen visar vilken central position Luther intog i både läsarnas andaktsliv och deras 
polemiska verksamhet. Arbetet med läsarnas och deras motståndares luthertolk- 
ningar utvecklas i nästa uppsats, ”Vi lärde oss därigenom tänka”, till en undersök
ning av några av de tankestrukturer som präglar läsarna, deras samtida betraktare 
respektive den kyrkohistoriska forskningen. I uppsatsen försöker författaren framför 
allt blottlägga hur tvådelningens princip genomsyrar tänkandet.

Från att ha behandlat tankens högre artikulationsnivåer övergår så Daniel Lind
mark i den avslutande uppsatsen om ”Puritanismen och lättsinnet” till att måla en 
bild av den religiösa mentaliteten i Skelleftebygden, den så kallade västerbottens- 
fromheten. Detta sker genom att några centrala attityder och förhållningssätt lyfts 
fram i P.O. Enquists roman Musikanternas uttåg, som gestaltar kulturmötet mellan 
”Norrlands kristliga arbetarstam” och den socialistiska arbetarrörelsen vid 1900- 
talets början. Också i denna uppsats framträder delprojektets grundtema: gränslinjen 
mellan traditionalism och modernitet.

Skrift nr 7 innehåller uppsatser av Birger Winsa och Olavi Korhonen. Volymen 
heter Språkliga och kulturella gränser i Nordskandinavien. Två uppsatser. -  Olavi 
Korhonens bidrag har titeln ”Samiskan som språk och traditionskälla”. Artikeln ger 
dels en allmän inblick i samemas muntliga traditioner, samiskans karaktär i förhål
lande till omgivande språk, uppgifter om den samiska befolkningen och samemas
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utbredning i äldre tid, dels en mer detaljerad kännedom om arkeologi och finsk- 
ugrisk språkforskning som rör samemas och det samiska språkets förhistoria. I an
slutning till de äldsta förhållandena i de samisk-finska delarna av Fennoskandien 
redogörs för resultat från aktuell forskning om folkslags- och områdesnamn. Arti
keln visar hur ett språkligt, arkeologiskt och historiskt material samverkar till en 
mer allsidig bild av relationerna mellan de skilda etniska och språkliga grupperna i 
förhistorisk tid, och hur gränslinjer, såväl geografiskt relaterbara som mentala, på 
detta sätt kan klarläggas. Bland de etnonymer (folkslagsnamn) som behandlas finns 
bl.a. säpmi, lapp och f in n  (finne) ‘same’, hämäläinen ‘tavast’ och suomalainen 
‘finne’.

Birger Winsas bidrag betitlas ”Från ett Vi till ett Dem. Torne älv som kultur
gräns”. Artikeln söker förklara orsakerna till uppkomsten av kulturgränsen mellan 
svenska och finska tomedalingar bosatta längs Torne älv. I inledningen diskuteras
, » 1  o 99 99i . .  1 , 99 99 -99 99 i  99 99 . i *  , 99 99 • , 99  ,termer som lag resp. hog kultur , vi -  dom , offentligt resp. privat samt 
”kontextbundet” resp. ”kontextreducerat språkbruk”. Därefter beskrivs den gemen
samma historiska bakgrunden och de faktorer som påverkat uppkomsten av en kul
turgräns sedan 1809 när riksgränsen drogs igenom en enhetlig kulturbygd. Kvalita
tiva och kvantitativa metoder tillämpas. Betoning läggs på att utifrån ideala begrepp 
diskutera abstrakta upplevelser av social identitet och hur den associerar med de 
talade språket/språken, samt de faktorer som kan tänkas inverka på dessa. Samman
fattningen diskuterar hur det offentliga samhällets struktur influerar och är norme
rande för informella sociala nätverk och interaktionsmönster. Hypotesen som fram
läggs är att uppdelade offentliga strukturer föregår uppkomsten av en social kultur
gräns. I Tomedalen söker man nuförtiden att integrera den offentliga verksamheten 
över gränskommunema. Detta bör innebära att kulturgränsen förlorar i betydelse 
och en ny gemensam kollektiv identitet kan få näring genom medlemskapet i EU.

Skrift nr 8 är Carina Rönnqvists Var går gränsen? Metoder vid kartläggning av 
kulturgränser i immigrations samhällen. -  Som rubriken antyder behandlar skriften 
olika metoder att blottlägga kulturgränser i immigrantsamhällen. Studien utgår från 
ett antal forskningsarbeten som fokuserar amerikanska immigrantmiljöer och den 
beskriver, förutom källmaterial och analysmetoder, erhållna resultat och eventuella 
metodiska brister. Betydelsen av att belysa gränsproblematiken genom ett tvärveten
skapligt angreppssätt betonas särskilt. Tyngdpunkten läggs på geografiska metoder. 
Undersökningar av bosättningsmönster kan ge en mycket konkret bild av de etniska 
gränserna och hur de förändras över tid. Vidare diskuteras olika demografiska och 
socialhistoriska tillvägagångssätt att närma sig kulturgränsproblematiken. Studier av 
giftermålsmönster, nativitet, yrkestillhörighet etc. kan på ett påtagligt sätt belysa hur 
medvetna eller omedvetna val avspeglar kulturell och etnisk tillhörighet. Även eko
nomiska metoder kan vara fruktbara i detta hänseende. Ett avancerat försök att an
vända sig av sociologernas matematiska formler för att påvisa etnisk segregation 
redovisas också. Denna metod står i bjärt kontrast till de mer kvalitativa undersök
ningar som bland annat utgår från språk, traditioner och materiell kultur. Icke desto 
mindre visar det sig att de olika analysmetoderna på många sätt är komplementära.
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Skrift nr 9 är Torbjörn Danells Skelleftebygden som en kultur gräns för företagande: 
En studie av företagsutvecklingen i Skelleftebygden under 200 år, vilken består av 
både teoretiska och empiriska avsnitt. I den teoretiska delen definieras några viktiga 
nyckelbegrepp och deras svagheter och fördelar diskuteras mera allmänt. I fokus är 
begreppen kultur, kulturgränser och företagskultur. Här diskuteras även närmare 
hur det kan vara möjligt att komma åt kulturgränsema genom att analysera olika 
företagsformer och företagande som innovationer och genom att studera dess sprid
ning och förankring i Skelleftebygden.

I den empiriska delen hamnar företagandets gränser direkt i centrum genom den 
komparativa ansats som görs över en längre tidsperiod samt på skilda rumsliga 
nivåer. Resultatet påvisar bl.a. Skelleftebygdens likheter med företagskulturer i 
andra delar av landet. Begränsningarna i analysen ligger i att den behandlar företa
gandet på en strukturell nivå, något som senare skall kompletteras med en individ- 
baserad analys, där de identitetsskapande och gränsöverskridande aktörerna närmare 
studeras.

Skrift nr 10 är Jörgen Björklunds Den nordeuropeiska timmer gräns en i Sverige och 
Ryssland. -  Skriften innehåller fyra artiklar om timmergränsens utbredning och rö
relse över norra Skandinavien och in i Ryssland. Skogsexploatering och skogsindu
stri står i centrum för artiklarna, som sträcker sig från 1850 fram till våra dagar. 
Artiklarna är i tur och ordning: ”Norrland och den nordeuropeiska timmergränsen. 
Skogsexploatering och sågverksindustri 1850-1900”; ”Med marknader globalt och 
lokalt. Skogsindustrin i Västerbottens län 1850-2000”; ”Exploiting the Last Phase 
of the North European Timber Frontier for the International Market 1890-1914. An 
economic historic approach” samt ”Swedes in the Last Phase of the North European 
Timber Frontier. Forest exploitation and sawmill industries in Tsarist Russia”.

Skrift nr 11 är Lisa Erikssons och Gunvor Flodells Mål i norr. Två artiklar om nu
tida dialektförhållanden i norra Sverige. -  Den första artikeln är skriven av Lisa 
Eriksson och heter ”’Man pratar inte dialekt med kungen i alla fall’. En presentation 
av ett antal studentuppsatser om dialekt samt en diskussion om fortsatt forskning 
inom området”. Här presenteras ett antal uppsatser av studenter i nordiska språk där 
dialekter och deras användning står i centrum. I uppsatserna framträder anmärk
ningsvärda skillnader mellan män och kvinnor samt mellan yngre och äldre infor- 
manter i användningen av dialekt och i attityderna gentemot dialekter. Använd
ningen av dialekt tycks dock fortfarande vara en viktig del i den process som inne
bär att unga människor tillägnar sig en lokal identitet. Trots detta förs det i skolan 
idag bara lite, om alls någon, diskussion kring attityder gentemot dialekterna. Eriks
son menar därför att det behövs mer forskning i ämnen som ”dialekten i skolan” och 
”dialekt och identitet”.

Den andra artikeln, skriven av Gunvor Flodell, heter ”’Det lilla språket’ som 
gränsmarkör. Rapport från en pilotundersökning i Bjurholm, Västerbotten”. I denna 
ställs frågan om dialektgränsema fortfarande existerar eller om de håller på att sud
das ut. Kan dialektala drag användas som gränsmarkörer, eller har de ersatts av
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standardformer? Dialektgränser förutsätter att dialekterna fortfarande är levande i en 
någorlunda genuin form. Denna studie tyder på att det fortfarande finns en lokal 
dialektal norm i Bjurholm, trots att dialektkännedomen minskar för varje generation.

Skrift nr 12, Kristina Kram (red.): ”Vi” och ”dom” i norra Sverige. Nutida identifi- 
kationsmönster och moderniseringsstrategier i ord och sak 1. Denna skrift innehål
ler uppsatser av Lars Olov Sjöström, Ulf Lundström och Kristina Kram.

Den första artikeln är skriven av Lars Olov Sjöström och är betitlad 
”Innovationer och innovationsförmedlare — om spridningen av bilen, grammo
fonen, frysboxen, TV:n och jeansen i övre Norrland under 1900-talet”. Syftet med 
denna artikel är att beskriva hur nya fenomen spreds i norra Sverige på 1900-talet. I 
artikeln fokuseras på hur människor upplevde introduktionen av bilen, grammo
fonen, frysboxen, televisionen och jeansen. Sjöström undersöker också hur dessa 
fenomen skapade nya gränser i samhället.

I den andra artikeln, Ulf Lundströms ”Skivsjöskiren och bushmän — om gränsen 
mellan ’vi’ och ’dom’ i de kollektiva öknamnen”, konstateras att lokala öknamn 
fortfarande finns kvar bland människor i norra Sverige, även om användningen av 
dem minskar. Den äldre generationen delade in människor efter en geografisk di
mension, medan yngre människor har en mycket vagare geografisk identitet. Dessa 
personer delar istället in folk i grupper utifrån livsstilar och intressen. Dessutom 
använder den yngre generationen öknamn för att beteckna folk från landsbygden i 
allmänhet, inte från speciella byar.

Den tredje artikeln, skriven av Kristina Kram, heter ”Dialektgränsen, var går 
den? Om människors mentala gränser i norra Norrland”. Denna artikel beskriver hur 
människor i norra Sverige avgränsar sitt lokala dialektområde. Den visar hur formen 
på dialektidentifikationsområdet förändras i samband med nya kommunikations
möjligheter. I artikeln visas också att de gamla sockengränserna fortfarande spelar 
en viktig roll i hur människor avgränsar omfattningen av sitt dialektområde.

Skrift nr 13, Peter Sköld och Kristina Kram (red.): Kulturkonfrontation i Lappmar
ken. Sex essäer om mötet mellan samer och svenskar. -  Den första artikeln är skri
ven av Karin Granqvist och heter ”’Thou shalt have no other Gods before me’. 
Witchcraft and Superstition trials in 17th- and 18th-century Swedish Lapland” 
(”’Du skall inga andra gudar hava jämte mig’. Trolldoms- och vidskepelseprocesser 
i 1700- och 1800-talets svenska lappmarker”). Från 1650-talet till 1750-talet pågick 
flera rättegångsprocesser rörande trolldoms- och vidskepelseprocesser i de svenska 
lappmarkerna. Denna artikel berör några frågor om vad som skedde, när de lokala 
samiska samfunden med schamanistisk religion mötte den svenska staten ledd av 
lutherskt kungavälde och statskyrkans män.

Den andra artikeln, Peter Skölds ”Samiska giftermålsstrategier”, fokuserar på 
giftermålsstrategier i samekulturen i norra Sverige under 1700- och 1800-talen. En 
genuint samisk tradition var det utdragna frieriet. Ekonomiska aspekter var viktiga i 
giftermålsstrategiema. Giftermål mellan svenska nybyggare och renskötande samer 
förekom praktiskt taget inte förrän på 1900-talet. I slutet av 1800-talet gifte sig ett
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fåtal bofasta samer, huvudsakligen kvinnor, utanför den egna etniska gruppen. 
Sammanfattningsvis följde de samiska giftermålsstrategiema gamla traditioner, och 
den samiska äktenskapsmarknaden var relativt sluten gentemot andra människor.

Den tredje artikeln heter ”Samer i Skellefteå socken 1700-1850” och är skriven 
av Per André. Skellefteå socken är belägen mellan Lappmarken och Bottenviken. 
Såvitt man kan se i källorna fanns det inte många samer i Skellefteå i början av 
1700-talet. Vid mitten av det århundradet började dock samer flytta från Lappland 
under vintern för att låta renarna beta i skogarna runt Skellefteå, där samema då 
kom i konflikt med jordbrukarna. I artikeln beskrivs några orsaker till dessa kon
flikter, men där visas också hur de två etniska grupperna lärde sig att leva sida vid 
sida och att samarbeta.

Den ljärde artikeln, skriven av Birgitta Nilsson, är betitlad ”Kulturkrockar eller 
samexistens? Tvister mellan samer och nybyggare i Gällivare 1820-1845”. I denna 
studie undersöks domböckerna för Gällivare socken 1820-1845, för att man ska 
kunna bilda sig en uppfattning om förhållandet mellan samer och nybyggare. Under 
den period Nilsson undersöker utgjorde nybyggarna en majoritet bland nämnde
männen, något som vanligen påverkade domsluten. Det var dock sällsynt med tvis
temål mellan samer och nybyggare. Det finns inget fog för att hävda att dispyter 
mellan de två grupperna -  om mark, fiske, renar eller förstört hö -  skulle ha domi
nerat målen, något som har hävdats av tidigare forskning. Tvärtom pekar de rättsliga 
källorna på att nybyggarnas intressekonflikter var relativt interna angelägenheter 
och att samer sällan var inblandade. Sammanfattningsvis kan man säga att förhål
landet mellan nybyggare och samer var relativt konfliktfritt.

Den femte artikeln är skriven av Simone Pusch och bär titeln ”Nationalismen och 
kåtaskolan. Remissvaren till O. Bergqvists Förslag till kåtaskolreformen 
1909-1912”. I denna artikel studeras remissvaren till biskop Olof Bergqvists förslag 
av 1909 till en separat skola för fjällsamemas barn. Dessa remissvar studeras mot 
bakgrund av nationalistiska teorier. Eftersom renskötsel sågs som en fråga som 
berörde rikets ekonomi, syftade den svenska regeringspolitiken till att skilja ut 
fjällsamerna och att assimilera alla andra samer till den etniskt svenska 
befolkningen. Valet av språk i nomadskolorna verkar snarast ha styrts av 
administrativa överväganden, snarare än av tankar om enhetlighet. Fjällsamemas 
bam skulle ägna sig åt renskötsel. Alltså var det omöjligt att smälta samman alla 
medborgare i en enda homogen grupp. Istället skulle man skapa två inom sig 
homogena gmpper som skulle hållas skilda från varandra, båda dock inom nationens 
ram. Detta var en politik som också var tydlig inom skolpolitiken.

Den sjätte artikeln är skriven av Patrik Lantto och heter ”Språkrör, budbärare, 
väktare, förkunnare och upplysare. En analys av Samefolkets Egen Tidning/Same
folket och dess roll för de svenska samemas etnopolitiska mobilisering 1918-1962”. 
Samefolkets Egen Tidning, SET, har givits ut kontinuerligt sedan det första prov
numret 1918. Tidningens målsättning var redan från början att granska den svenska 
samepolitiken och att föra fram viktiga samiska frågor till en bredare läsekrets. SET 
spelade också en viktig roll vid formerandet av en samisk identitet i Sverige och i 
definieringen av gränserna för denna identitet. Denna artikel analyserar perioden 
1918-1962, tidningens första 45 år, och den roll den hade i olika frågor under denna 
period.

78



Skrift nr 14 är Per Andrés Skogs historiska studier i Skelleftetrakten. Sex uppsatser 
om Skellefteskogens och den tidiga skogsindustrins historia. -  Den första uppsatsen 
heter ”Skellefteskogen omkring 1761”. Här beskrivs det allmänna tillståndet för 
skogen runt Skellefteå vid denna tid. På 1700-talet användes skogen i Skellefteå 
socken främst till husbehovsändamål, såsom betesmark och svedjebruk. En viss 
produktion av tjära och sågat virke förekom också. Den första finbladiga vatten- 
drivna sågen fick anläggningstillstånd 1760. Myndigheterna varnade vid upprepade 
tillfällen för minskande tillgång på skog, men som helhet var det ingen brist på skog 
i området.

Den andra uppsatsen, ”Degerforsheden under 200 år”, handlar om kronoskogen 
Degerforsheden, som var belägen i den norra delen av Skellefteå socken, nära kus
ten. Skogen besiktades 1795, före den första avverkningen. Sedan har den besiktats 
regelbundet fram till våra dagar. På 1700-talet kännetecknades detta område av 
olikåldrig skog med mycket gamla tallöverståndare. Idag domineras skogen av ung 
likåldrig skog.

Den tredje uppsatsen är betitlad ”Järn och terpentin -  två tidiga skellefteindu- 
strier”. År 1806 fick bönderna i byn Storkåge i Skellefteå socken tillstånd att an
lägga ett järnverk. Skogstillgångarna var goda i området, men järnverket blev aldrig 
klart. Under missväxtåren på 1830-talet togs det en del initiativ för att se till att 
bönderna fick andra inkomster. C.F. Liljevalch grundade 1834 en terpentinfabrik, 
där man av kåda producerade terpentin.

Den ijärde uppsatsen heter ”Åby-Owen -  en ångsåg planerad redan 1813”. Den 
första ångsågen i Sverige anlades 1849, men redan 1813 planerade tre handelsmän 
från Skellefteå att anlägga en ångsåg nära Åbyälven. De hade kontakt med Samuel 
Owen, som konstruerade ångmaskiner i sin mekaniska verkstad i Stockholm. Sågen 
byggdes aldrig, eftersom initiativtagarna inte fick några garantier om timmer från 
kronoskogama i området, men planerna berättar mycket om skellefteområdets tidiga 
industrialisering.

Den femte uppsatsen bär titeln ”Pottaska i Skellefteå” och behandlar den relativt 
korta tid då pottaska tillverkades av lövträd i skellefteområdet, under några decen
nier på 1800-talet. Fram till 1900-talet var pottaska en viktig industriråvara, som 
främst användes inom glas- och såptillverkning. Ved från lövträd brändes i skogen, 
och sedan bearbetades askan i flera steg. Tillverkningen spelade en ekonomiskt 
viktig roll för bönderna, men påverkade skogen genom mycket stora uttag av löv
träd. Större delen av pottaskan såldes till andra områden, men en del användes vid 
Ytterstfors glasbruk.

Den sjätte uppsatsen, ”Det förödande sparrhygget -  dimensionslagen 
1882-1924”, behandlar den omfattande avverkningen av klenare träd till sparrar vid 
slutet av 1800-talet. Denna avverkning ansågs av en del personer vara förödande för 
skogen i Skellefteområdet. År 1882 kom så den första lagen till skydd för denna typ 
av skog. För att kringgå lagen tillverkade skogsägare och sågverksägare falska kron- 
stämplar. När dylika brott uppdagades och fördes till domstol, fungerade ofta kro
nans jägmästare som åklagare. Lagen avskaffades år 1924.
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Skrift nr 15 är Ulf Lundströms Traditionella bruksbåtar i Västerbotten. Om båttyper 
och deras gränser. -  I denna skrift beskrivs de traditionella båtarna i Västerbotten, 
med avseende på konstruktion, material, terminologi, användning och utbredning. 
Författaren försöker förklara utbredningen av de olika båttypema. Skillnaden mellan 
båtarna i kustlandet och i inlandet kan härröra ur en gammal etnisk gräns mellan 
samer och svenskar. Båtama skiljer sig också åt mellan olika områden, och det finns 
dessutom en viss överensstämmelse mellan båtarnas utbredning och dialekternas 
utbredning.

En slutsats av undersökningen är att utbredningen av båttyper mera beror på 
kulturella faktorer än att funktionen kräver en viss båttyp. Varje båttyp kunde näm
ligen ha varianter som svarade mot funktionella krav. Utbredningskartor över båtty
per visar likheter med dialektområdenas utbredning i Övre Norrland. Norra Väster
botten, södra Västerbotten och gränsbygderna mot Ångermanland är tre områden 
med var sin karaktär vad gäller båttyper. Både dialekter och båtar visar på likartade 
kulturområden vilka sträcker sig mot inlandet och visar hur folk har rört sig bl.a. i 
samband med koloniseringen.

Skrift nr 16 är Bertil Marklunds Skogssamiska studier. Möten i kultur och näringar 
1650-1800. -  Skogssamerna är inte lika omskrivna som fjällsamerna. Skogs- 
samema bor, som framgår av namnet, i den ekotyp som vi kallar taigan. Det skilde 
dem från fjällsamer i väster och bönder vid bottenvikskusten i öster. Skogssamerna 
hade sedan gammalt haft kontakter med fjällsamer och kustbönder. Från 1600-talets 
andra hälft utökades dessa kontakter, högst påtagligt, med finsk- och svensktalande 
nybyggare från landskapen Västerbottens och Ångermanlands kusttrakter. De bo
satte sig i lappmarkerna på skogssamebyamas lappskatteland. Till den tidens skogs- 
samebyar hörde Arvidsjaurbyn i Pite lappmark och Uhmeåbyn i Urne lappmark. Om 
skogssamerna i dessa byar handlar Marklunds avhandlingsarbete med titeln Det 
skogssamiska samhällets differentiering: Arvidsjaurbyn och Uhmeåbyn 1650-1800.

Skogssamernas områden sträckte sig under 1700-talet från Gällivare i norr till 
Åsele i söder. Idag finns skogssamer framförallt i det område som motsvarar den 
tidens Arvidsjaurbyn.

Den första artikeln i Bertil Marklunds skrift heter ”Från fattiglapp till lapphjon: 
Fattigdom och utflyttning från Pite och Urne lappmarker 1650-1760 i ljuset av 1748 
års lappförordning”. I Marklunds inledande studier av skogssamerna uppmärksam
made han att det vid tinget i Arvidsjaur under 1750-talet plötsligt hade blivit viktigt 
för samema att anmäla sin avsikt att flytta till ”nedre landet”, dvs. den av svensk
talande bönder bebodda kustbygden vid Bottenviken (eller så ville man anmäla att 
man redan bodde där). Denna artikel handlar om den förordning som utfärdades av 
den svenska staten år 1748, vilka effekter den fick och vilka avtryck den åstadkom i 
domböckerna. För första gången reglerades de fattiga samemas kringströvande och 
tiggande. De blev med förordningen av år 1748 en av den svenska staten sanktione
rad arbetskraft i Västerbottens kustsocknar.

Undersökningen av förordningens effekter omfattade socknarna Jokkmokk, 
Arvidsjaur, Lycksele och Åsele åren 1749-1759. Resultaten visade att det största
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antalet mål rörde skogssamer från Arvidsjaur. De flesta av dessa hade bott eller 
flyttade till Skellefteå och Piteå socknar vid kusten.

Marklunds andra artikel bär titeln ”Lappskattelandet Vuorbejaur 1650-1800 -  en 
pilotstudie”. Det skogssamiska samhället framstod efter litteraturstudier som mera 
komplext än det ijällsamiska. Källorna berättar, i en inventering föranstaltad av 
myndigheterna att genomföras vid lappmarkstingen år 1749, att skogssamema i bl.a. 
Arvidsjaurbyn inte var rennomader vid denna tid. De kunde snarast betecknas som 
seminomader; de flyttade inom sitt lappskatteland, ett upp till 15x15 km stort om
råde, under året. Familjen ägde några renar, som främst var avsedda för transporter 
mellan de olika boställena där oftast en timrad kåta fanns. Man levde i första hand 
av fiske och jakt. Det var först under perioden 1750-1800 som skogssamema på
började sin rennomadiska fas.

För att få ett grepp om detta hittills relativt outforskade område valde Bertil 
Marklund att studera ett enskilt lappskatteland, Vuorbejaur i Arvidsjaurbyns syd
västra höm. Han ville utifrån ijällsamemas flyttningar över Vuorbejaurlandet, sam
tidigt som nybyggare saknades som påverkansfaktor, undersöka effekterna av yttre 
påverkan (p.g.a. ijällsamemas flyttningar) och förändringar orsakade av inre proces
ser i det skogssamiska samhället. Resultaten från denna pilotstudie utgör utgångs
punkter för den fortsatta forskningen. Till de viktigaste resultaten hör dels att vuor- 
bejaursamerna, av alla lappskatteland i Arvidsjaurbyn, var särskilt drabbade av 
Ijällsamemas rennomadism, dels att vuorbejaursamerna påbörjade övergången till 
rennomadism under andra hälften av 1700-talet. Till synes kunde ljällsamema i sina 
årliga flyttningar över skattelandet ha varit förebilder för omvandlingen av skogs- 
samemas näringsliv, men detta bör undersökas vidare i hela undersökningsområdet. 
Vidare visar studien att ytterligare studier måste genomföras över hela undersök
ningsområdet, för att söka fastställa om skogssamernas näringsomvandling, från 
seminomadism till rennomadism var total eller partiell. Det finns fog för att anta att 
den var partiell.

I denna skrift ingår också ett faksimiltryck betitlat ”Samer och nybyggare i det 
gamla Malå: Tiden 1736-1802”. Denna del omfattar källstudier av den södra delen 
av den tidens Arvidsjaurbyn (området motsvaras idag av Malå kommun). Alla mål 
vid tinget i Arvidsjaur rörande Malå har genomgåtts. Här passerar såväl skogssamer 
som nybyggare revy. De första nybyggarna kom år 1769. Konflikterna mellan 
skogssamer och nybyggare gällde bl.a. skogsbränder, övertagande av renvallar, 
renstölder, betestvister och fisketvister. Denna källstudie visar vidare att interna 
konflikter mellan nybyggare eller mellan skogssamer förekom relativt ofta.

Skrift nr 17 är Christer Nordlunds Natur i norr. Historiska studier i gränser, veten
skap och miljö, som består av tre artiklar. -  Den första artikeln heter ”Högsta marina 
gränsens betydelse: En studie av landhöjningsteorins etablering i Sverige och de
batten om högsta marina gränsen i Norrland”. Strandlinjens förskjutning är ett av de 
mest debatterade naturfenomenen i Skandinavien. Undersökningar för att förstå hur 
och varför förhållandet mellan land och hav förändras inleddes under slutet av 1600- 
talet och pågår än idag. I denna studie ges en tolkning av varför strandlinjens för
skjutning åter blev en het fråga inom den svenska geologidiskursen omkring sekel
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skiftet 1900. Från ett intemalistiskt perspektiv är det tydligt att såväl ett vetenskap
ligt paradigmskifte som en förändring av natursynen var relaterad till 1860-talets 
accepterande av istidsteorin. Men, analyserat i ett vidare kulturellt sammanhang, är 
det också möjligt att förstå såväl professionaliseringen av kvartärgeologin som utar
betandet av de nya idéerna om strandlinjens förskjutning som ett tema i den svenska 
nationalismen. På ett liknande sätt hävdas här att det nya forskningsområdet kvar
tärgeologi fick betydelse i arbetet med att konstruera ett unikt naturarv åt den 
svenska nationen.

En av de nya teorierna som utvecklades var teorin om högsta marina gränsen. 
Detta är ett komplext koncept som introducerades av geologen Gerard De Geer i 
slutet av 1880-talet i syfte att försvara föreställningen om en skandinavisk landhöj
ning. Denna gräns uppfattades som en geografisk gräns, som visade på landhöj- 
ningsmönstret och som delade in Sverige i en del som en gång legat under vatten 
under den postglaciala perioden och en del som inte hade gjort det. Ur ett makro- 
sociologiskt perspektiv undersöks hur tidens nationalistiska stämningar inspirerade 
till idén om denna gräns.

Genom ett studium av en vetenskaplig dispyt mellan De Geer och geologen 
Arvid Gustaf Högbom undersöks vidare i artikeln hur gränsen konstruerades i norra 
Sverige. Nordlund hävdar här att denna konstruktion var mycket påverkad av rums
liga omständigheter, alltså av regionalism. Studien avslutas med några reflektioner 
om hur gränsen användes som ett verktyg i såväl biogeografi som arkeologi.

Nordlunds andra artikel bär titeln ”Den döda handens logik: En studie av miljö
organisationen FURA och debatten om skogsodlingsgränsen”. Ämnet för denna 
studie är miljöorganisationen FURA, Fjällnära Urskogars Räddningsaktion. År 1952 
blev stora delar av fjällskogen föremål för skydd från skogsbruk genom en skogs- 
odlingsgräns, men 1982 beslöt Domänverkets styrelse att avskaffa gränsen. Detta 
resulterade i en debatt om det var riktigt eller ej att tillåta kalhuggning i området. 
FURA, som grundades 1984, var en viktig deltagare i debatten. Denna studie analy
serar såväl organisationens miljöetik som dess olika strategier för att skydda skogen, 
alltså att skapa en ny naturvårdsgräns. FURA:s mest framgångsrika metod var dock 
ett hot om en internationell bojkott mot svenska skogsbolag.

Den tredje artikeln, slutligen, heter ”Naturen i datorn: En studie av det tvärveten
skapliga VIN A-projektet vid Umeå universitet”. År 1971 tog Svenska Naturvårds
verket initiativ till ett omfattande tvärvetenskapligt ekologiskt projekt kallat VINA, 
för att genomföra en kartläggning av Vindelälvsområdet och alla de svenska natio
nalparkerna. Eftersom man i projektet skulle använda sig av ADB-teknik var det 
avsett att vara ett mycket innovativt och effektivt projekt. Som denna teknik- och 
vetenskapshistoriska studie visar var metoden (som kallades RUBIN) en viktig 
orsak till att projektet fick sina anslag, men också till att det misslyckades och av
bröts så tidigt som 1976.

Skrift nr 18, Daniel Lindmark (ed.): Swedishness Reconsidered. Three centuries o f  
Swedish-American Identity, innehåller fem artiklar. -  Den första artikeln är skriven 
av Daniel Lindmark och heter ”Swedish Lutherans Encountering Religious 
Diversity in Colonial America: From Swedish mission studies to American religious
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history” (”Svenska lutheraner möter religiös mångfald i det koloniala Amerika: Från 
forskning om svensk mission till perspektiv på amerikansk religiositet”). I artikeln 
undersöks en del mönster i kyrklig aktivitet som en utgångspunkt för en diskussion 
om förhållandet mellan etnisk och religiös identitet bland ättlingarna till nybyggarna 
i kolonin Nya Sverige. Fick svenskarna sina behov bäst tillfredsställda av en konfes
sionell eller en inter-konfessionell strategi? I artikeln påvisas att de svenska präs
terna i Amerika hade ett ytterst utvecklat samarbete med anglikanema redan under 
tidigt 1700-tal. För att söka utröna huruvida detta samarbete var mer av en taktisk 
allians än ett uttryck för en ny identitet, undersöks i artikeln kyrkligt engagemang i 
form av deltagande i nattvarden i Holy Trinity (Old Swedes) Church i Wilmington, 
Delaware. När nattvardsfrekvensen börjar sjunka från och med 1720-talet, finner 
man ett aktivt kyrkligt engagemang främst hos äldre svenskar med ofullständiga 
kunskaper i engelska. På grund av detta kan man hävda att de svenska lutherska 
församlingarna vid mitten av 1700-talet fortfarande fungerade som etniska gemen
skaper. Artikeln avslutas med en överblick över utvecklingen från 1750-talet när 
sådana yttre faktorer som The Great Awakening och The French and Indian War 
kraftigt bidrog till att förändra det religiösa och etniska landskapet i Nordamerika. 
Inte minst den svenska församlingen i Philadelphia kom under 1760-talet att påtag
ligt beröras av dessa förändringar.

Den andra artikeln, av Roger Kvist, bär titeln ”Religious Perfectionism, Early 
Swedish Immigrant Political Identification, and T.N. Hasselquist” (”Religiös per- 
fektionism, politisk identifikation hos tidiga svenska invandrare, samt T.N. Hassel
quist”). De första svenska invandrarna i USA identifierade sig med demokraterna, 
men under den omstrukturering som skapade det tredje partisystemet kom de att 
svänga till förmån för republikanerna. Den grundläggande idén i denna uppsats är 
den om ett ömsesidigt förhållande mellan politisk perfektionism som den såg ut i 
den tidiga amerikanska republiken och den religiösa perfektionismen hos dem som 
stödde det republikanska partiet. Detta förhållande syns mest tydligt i inställningen 
till slaveriet: ”det republikanska ställningstagandet mot slaveri baserades på den 
pietistiska uppfattningen om fullkomlighet.” De svenska invandrarnas religiösa 
ledare arbetade oupphörligen för att bibehålla och stärka svenska lutheranska pietis
tiska tro suppfattningar och republikanska politiska uppfattningar. Pastor Tufve 
Nilsson Hasselquist var den viktigaste opinionsbildaren bland de svenska invand
rarna i Amerika före inbördeskriget. I den ena politiska stridsfrågan efter den andra 
uttryckte han samma idéer som yankeeprotestanter och republikaner.

Den tredje artikeln, av Per Nordahl, heter ”Lost and Found -  A Place to Be: The 
organization of provincial societies in Chicago from the 1890s to 1933” 
(”Borttappat och Upphittat -  En plats att vara på: Organiserandet av landskapsföre- 
ningar i Chicago från 1890-talet till 1933”). I denna artikel diskuteras behovet av en 
verklig eller tänkt plats att känna sig hemma på. Det hävdas ofta att autenticiteten i 
en persons hemhörighet är av avgörande betydelse för skapandet av personens iden
titet. Mot denna inställning har andra framfört idén att alla dessa bilder av hem och 
hemhörighet tjänar samma syfte, även om de är rena fantasikonstruktioner. Redogö
relserna för de svenska landskapsföreningar som grundades i Chicago huvudsakli
gen de första årtiondena på 1900-talet antyder dock möjligheten av en ”tredje posi
tion”. Utifrån denna position byggde de svenska invandrama en gmnd bestående av
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komponenter som kunde vara produkter av endera något konstruerat/påhittat eller 
autentiskt och med historien överensstämmande. Utifrån denna nya bas skapade de 
sin identitet, så att den skulle passa både deras förflutna i Sverige och deras aktuella 
och framtida roll som integrerade svenskamerikaner.

Den fjärde artikeln är Carina Rönnqvists ”Scattered Swedes and Single Settlers: 
On ethnic identity as reflected in nationalistic sentiments, gender and class in 20th- 
century Canada” (”Ensamma svenskar i förskingringen: Om etnisk identitet såsom 
den avspeglas i nationalistiska känslor, genusidentifikation och klasstillhörighet i 
1900-talets Kanada”). Artikeln behandlar den svenska immigrantupplevelsen i de 
kanadensiska prärieprovinserna under 1900-talets förra del. Empiriskt baserar sig 
studien på tre omfattande brevsamlingar skrivna av svensk-kanadensiska män med 
mycket olika social bakgrund. I fokus står de olika uttrycken för svensk etnicitet och 
dess samspel med andra sociala identiteter. Särskilt uppmärksamhet riktas mot brev
skrivarnas koppling till Sverige. Förutom de faktiska kontakterna med släkt och 
vänner i hemlandet tycks den svenska nationalismen haft en stark inverkan på for
mandet av en svensk-kanadensisk identitet. Vidare granskas de genusrelaterade 
uttrycken av etniciteten. En majoritet av de svenska invandrarna var män och ofta 
sammankopplades begreppet svenskhet med typiskt manliga egenskaper. Till sist 
behandlas relationen mellan klass och etnicitet. Här framkommer hur identifikatio
nen med det svenska ofta var starkare än klassidentiteten.

Artikel nummer fem, slutligen, är skriven av Per-Olof Grönberg och betitlad 
”’My Kind of Town’? Ethnicity and class as determining factors for return migra
tion or permanent settlement among Swedish engineers in Chicago 1910-1930” 
(”’My Kind of Town’? Etnicitet och klass om avgörande faktorer för återvandring 
eller permanent bosättning bland svenska ingenjörer i Chicago 1910-1930”). I 
denna uppsats diskuteras bosättningsbeslut i förhållande till klass och nationell och 
regional identitet. Både de ingenjörer som bosatte sig permanent i Chicago och de 
som återvände till Sverige identifierade sig snarare med nationen Sverige än med 
någon speciell plats eller region. Detta kan förklaras utifrån deras ursprung i över- 
och medelklass och utifrån deras tidigare erfarenheter av geografisk rörlighet. De 
olika grupperna använde sin identitet på olika sätt. De som stannade i Chicago ro
tade sig där och ville bli amerikaner, dock utan att överge sin svenskhet. Sättet att 
uppnå detta var att överföra de bästa svenska egenskaperna till Amerika. Inspirerade 
av män som John Ericsson ville dessa invandrare bidra till den amerikanska utveck
lingen i sin egenskap av etniska svenskar, och de ville på detta sätt placera sig själva 
i centrum för utvecklingen. Återvändarna bar ofta från början med sig en vilja att 
återvända, och de höll fast vid denna vilja. Många av dem torde dock ha övervägt att 
stanna kvar i Amerika. I ett val som erbjöd internationella möjligheter valde de 
Sverige, men i och med att de huvudsakligen bosatte sig på platser långt från sina 
hemtrakter, avviker de från återinvandringens allmänna mönster.

Skrift nr 19 är Anders Brändströms och Birger Winsas Två uppsatser om nord
svenska giftermålsmönster. -  Den första uppsatsen är skriven av Anders Brändström 
och har titeln ”Partnerval och kulturella gränser. Giftermålsmönster i Skellefteåbyg- 
den 1720-1900”. I denna studie görs ett försök till kartläggning av kulturgränser i
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ett landsbygdsområde i norra Sverige. Undersökningen är fokuserad på valet av 
äktenskapspartner från olika byar och från olika sociala grupper i Skellefteåbygden 
under perioden 1720-1900. Genom att använda rekonstruerade och databearbetade 
församlingsuppgifter om 13 857 giftermål, har författaren kunnat göra en analys av 
giftermålsmönstren. Äktenskap i detta lantliga område skulle kunna förväntas vara 
styrda huvudsakligen av ”kulturella konventioner”. Hypotetiskt sett skulle dessa 
äktenskap främst vara ekonomiska arrangemang i vilka egendom, släktskapshänsyn 
och familj eorganisation skulle spela de viktigaste rollerna.

När man använder roteindelningar från det tidiga 1700-talet som utgångspunkt, 
finner man fyra olika äktenskapsfalt i Skellefteå. Rote 1 i norr, rote 7 i väst och rote 
12 i sydöst framstår som isolerade områden. I dessa delar av församlingen gick valet 
av äktenskapspartner huvudsakligen i en riktning. Om en ung man inte kunde finna 
en fästmö på orten, försökte han finna en i de angränsande områdena. En rörelse i 
motsatt riktning förekom sällan. En man från Skellefteås centrala delar sökte sig 
nästan aldrig till rote 1, 7 eller 12 för att hitta en äktenskapspartner. Rote 1, 7 och 12 
skilde också ut sig från resten av församlingen i dialektalt hänseende.

Analysen pekar också på befolkningstäthetens betydelse. När befolkningen ökade 
i Skellefteåområdet under 1800-talet, blev giftermål huvudsakligen lokala företeel
ser. Under andra hälften av 1800-talet ingicks 70 % av alla äktenskap i de större 
byarna mellan personer födda i eller bosatta i byar inom en 10-kilometers radie.

Den andra artikeln, skriven av Birger Winsa, är betitlad ”Kärleken är varken 
blind eller döv -  Giftermål över språk- och kulturgränser i Tomedalen och Kalix- 
bygden”. I denna studie undersöks tvärgiften i de nordligaste områdena i Sverige. 
Undersökningen pekar på att det inte bara är socioekonomisk status som skapar den 
reella genusobalansen i tvärgiften, utan att också språklig status i sig kan vara en 
social faktor som påverkar hur tvärgiftena ser ut. En förändring i språklig status 
avspeglas i tvärgiftena. Det finns en lång tradition av att kvinnor från den finska 
sidan har övervägt i tvärgiften i svenska Tomedalen. En rimlig förklaring är att de 
sociala och ekonomiska förhållandena är/var sämre på finska sidan, och denna soci
ala obalans skulle ha fått fler kvinnor än män att flytta till den svenska sidan av 
Tomedalen. De enspråkiga svenska orterna Överkalix och Kalix har dock knappast 
några bättre sociala och ekonomiska förhållanden än de tvåspråkiga gränsorterna 
Haparanda, Övertomeå och Paj ala. Icke desto mindre finns det sedan 1950-talet en 
genusobalans här: Fler kvinnor än män från de tvåspråkiga orterna gifter sig med en 
person från de enspråkiga orterna. En möjlig förklaring är att det svenska språket 
åtnjuter en högre status än vad det finska språket gör i området. Sedan 1980-talet 
har dock finskans status ökat, och sålunda håller tvärgiftena på att närma sig en 
balans.

Skrift nr 20 är Andrea Amfts Säpmi i förändringens tid. En studie av svenska sa
nier s levnadsvillkor under 1900-talet ur ett genus- och etnicitetsperspektiv. -  Denna 
doktorsavhandling är en studie av samernas förändrade levnadsvillkor i svenska 
Säpmi under 1900-talet. Analysen görs från ett genus- och etnicitetsperspektiv.

I början av detta sekel levde de renskötande samema ännu som rennomader och 
producerade själva det mesta som hushållet behövde. Detta förändrades när den
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renskötande befolkningen av olika skäl övergick från självhushållning till penning
hushållning. De blev därefter mer integrerade i det svenska majoritetssamhället och 
även mer beroende av det. Sedan 1960-talet har renskötseln i hög grad blivit meka
niserad med rationalisering som följd, och på 1990-talet även blivit föremål för 
effektivisering. En maskuliniseringsprocess har ägt rum och dagens renskötsel är ett 
starkt manligt kodat arbete. Kvinnor deltar i regel inte längre i det dagliga rensköt
selarbetet och deras möjligheter att utöva direkt inflytande i samebyarna är begrän
sade. Detta gäller i stor utsträckning även i Sametinget, samemas folkvalda organ.

Sedan slutet av 1800-talet har den samiska befolkningen erfarit en ogynnsam 
särlagstiftning och kontrollverksamhet från statens sida. Befolkningen splittrades 
upp i många olika kategorier med olika rättigheter. De samiska kvinnorna utsattes 
för dubbel marginalisering och underordning, dels p.g.a. sin etniska tillhörighet 
(som samer), dels p.g.a. sin könstillhörighet (som kvinnor). Detta gäller än idag.

Analysen av genusarbetsdelningen visar att ett gift par hade egna autonoma 
maktområden i det gemensamma hushållet. Ändå var makan underordnad sin man i 
hans roll som husbonde. Det äldre renskötande samhället präglades inte av jäm
ställdhet, utan det existerade en utpräglad hierarki på basis av kön, ålder och social 
ställning. Arbetsdelningen i dagens renskötsel fungerar i princip efter samma norm
system som i det äldre samhället.

Undersökningen av de etniska processerna i Såpmi visar bl.a. att ur samisk syn
vinkel är den person same, som är släkt med andra samer och som agerar utifrån en 
samisk identitet. Det är också uppenbart att det idag existerar många olika samiska 
identiteter, att en enskild person i regel förfogar över flera och att det är kontexten 
som avgör vilken/vilka av dessa som är aktiverade i en viss situation. Den samiska 
identiteten är könsbunden, dvs. att det är skillnad på att vara ‘manlig same’ jämfört 
med att vara ‘kvinnlig same’. Samiska kvinnor kan till skillnad från samiska män 
inte agera politiskt utifrån den etniska identiteten och samtidigt från en könsidenti
tet, för risken är att de därigenom blir utdefinierade ur den etniska gruppen. Kvinn
liga samer måste därför i många situationer underordna sig själva såsom kvinnor, 
för att kunna vara ‘riktiga samer’. Därigenom bidrar de faktiskt själva till sin egen 
marginalisering och hjälper till att upprätthålla sin egen underordnade position i det 
samiska samhället.

Skrift nummer 21, Kjell-Ame Brändström (red.): Bilden av det samiska. Samerna 
och det samiska i skönlitteratur, forskning och debatt, innehåller åtta artiklar. -  I 
detta nummer av Kulturens frontlinjer utges föredragen från ett symposium där 
synen på samer och det samiska under 1800- och 1900-tal i litteratur, forskning och 
debatt diskuterades; symposiet avhölls i Umeå den 21-22 oktober 1999 med pro
jektet som en av arrangörerna. Följande bidrag föreligger här av trycket: Kjell-Ame 
Brändström, ”Från Frans Michael Franzén till Pelle Molin. Linjer i den svenska 
sameskildringen under 1800-talet”, Lars Elenius, ”En skåning besöker Lappland -  
om Selma Lagerlöfs syn på de etniska minoriteterna”, Harald Gaski, ”’Da tyvene 
ble herrer i sjamanenes land’. Samisk litteratur som opposition och kommunikation. 
Från Anders Fjellner till Johan Turi”, Gerda Helena Lindskog, ”’Lille Lapp-Natti 
och hans fostersystrar’. Sameskildringen hos Laura Fitinghoff och hennes samtida”,
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Lennart Lundmark, ”Från ursprungsbefolkning till invandrargrupp. Samerna i 
svensk forskning från 1800-talets början till början av 1900-talet”, Anders Lööv, 
”Samerna och de olika samegruppema i forskningens ljus”, Erik-Oscar Oscarsson, 
”Skildringen av samerna i den svenska 1900-talslitteraturen” och Lars Thomasson, 
”Speglingen av samerna och de olika samegruppemas relation till varandra i skön
litteraturen”.

Skrift nr 22 är en avrapportering rörande projektet, med en inledande uppsats av 
Lars-Erik Edlund om de pågående undersökningarna och kulturgränsforskningens 
metodologiska förutsättningar, vidare en utförlig projektkatalog, en avslutande, 
totalbibliografi rörande sådant som publicerats av projektmedarbetarna sedan 1996 
samt därtill en utförlig redovisning för utgivningen i Kulturens frontlinjer.

Skrift nr 23 är Lars-Erik Edlunds och Anna Karolina Greggas’ (red.) Kontinuitet 
och förändring i regionala rum, och är en avrapportering av symposiet med samma 
namn som projektet arrangerade vid Umeå universitet i mars 1999.

I volymen ingår fyra artiklar. Den första artikeln, ”Regioner och centralplatser i 
arkeologisk forskning”, är skriven av Evert Baudou. Artikeln behandlar hur det i 
Sverige i början av 1900-talet bedrevs en jämåldersforskning som i anslutning till 
tysk forskning sökte arkeologiska regioner som kunde ges en historisk tolkning. På 
1930-talet började en bebyggelseforskning som istället renodlade arkeologiska och 
geografisk-ekologiska synpunkter. Från omkring 1960 inleddes ett nära samarbete 
mellan arkeologi och historisk kulturgeografi som byggde på regionala analyser. 
Vid Riksantikvarieämbetets arbete med den fysiska riksplaneringen på 1970-talet 
utvecklade Selinge och Hyenstrand två modeller för arkeologisk regionindelning. 
Hyenstrands är mest genomarbetad och känd men den kan bemötas med starka 
källkritiska invändningar. I de senaste tre årtiondenas stora tvärvetenskapliga pro
jekt utvecklades i viss mån regionala tolkningar. Under 1990-talet har däremot de 
forntida centralorternas arkeologi ägnats stor uppmärksamhet. Forskningen utgår 
från centralorten och kan därfrån bygga upp en region.

Den andra artikeln, av Nils-Arvid Bringéus, heter ”Det etnologiska rumsbegrep- 
pet -  en forskningsöversikt”. I denna artikel diskuteras hur studiet av gränser och 
regioner på 1990-talet på nytt har vitaliserats bland svenska etnologer, medan stu
diet av olika kulturartefakters sentida rumsliga utbredning för att rekonstruera deras 
ålder eller diffusion ersatts av andra metoder eller minskat i vetenskapligt intresse. 
Genom att etnologins intresse knutits närmare människan har nya problemområden 
fokuserats såsom det individuella respektive det offentliga rummet. Den etnologiska 
rumsforskningen har bl.a. befrämjat källkritik, begreppsutveckling och problemati- 
sering av etnologiskt material. Den har stimulerat studiet av kulturella processer och 
komparation på nationell och internationell nivå.

Artikel nummer tre är skriven av Peter Aronsson och heter ”Regionbegreppets 
funktion för skilda akademiska discipliner och samhällsutvecklingen”. I artikeln 
argumenterar Aronsson för sin ståndpunkt att den svenska historien rymmer en rad 
regionala komplikationer med en allmäneuropeisk potential till splittring och kon
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flikter, till skillnad från vad många andra svenska historiker anser. Tesen i denna 
artikel är att den akademiska arbetsdelningen i studiet av regioner har skett i en 
specifik nationell kontext. Historia har aktivt dolt regioner, etnologin har naturalise
rai och kulturaliserat dem medan kulturgeografin skapat funktionella, instrumenteilt 
åtkomliga regioner. Historia skrev in de alternativa projekten, i den mån de inte helt 
enkelt förbigåtts, som icke-politiska och därmed icke-historiska fenomen. Etnologin 
visade fram delar av dem som kulturella relikter, värda att bevaras men förvandlade 
till ofarliga museiföremål utanför det aktiva livet, föremål för välvillig omvårdnad 
men inte kulturella alternativ. Den framväxande välfärdsstaten efterfrågade ett 
flexibelt regionbegrepp som lät sig bestämmas allt efter den välfärdsstatliga belä
genheten och med mätbara, åtgärdbara variabler karterade. Kulturgeografin och den 
ekonomiska geografin fullföljde detta med etablerandet av den funktionella 
regiondefinitionen. Detta leder fram till frågan om i vilken kontext det nuvarande 
intresset för och kunskapen om regioner växer fram. Vilken politisk-ideologisk 
funktion får dagens kunskapande när det sammanfaller med en kulturvetenskaplig 
tendens att se allt fler relationer som kulturellt skapade och språkligt härbärgerade 
istället för som konkreta, ofta materiella, egenskaper i rummet?

Den ljärde och sista artikeln, ”Mångsysslande småbrukare och visionära ingenjö
rer -  teknikhistoriska funderingar kring den industriella omvandlingen av regionen 
Dalarna”, är skriven av Anna Götlind. De två industrialiseringsexempel som pre
senteras visar på den betydelse som den varierade näringsstrukturen i regionen Da
larna har haft för det tekniska utvecklingsarbetet. För majoriteten av dalabönder har 
det varit svårt att försörja sig på enbart jordbruk. Detta har tvingat fram alternativa 
försörjningskällor, och vi kan i Dalarna finna en mycket rik provkarta på bisysslor. 
Arbetsvandringar, körslor åt gruvor och bruk, kolning, och inte minst olika former 
av mer eller mindre utvecklat hantverk, har för majoriteten av dalabönder varit 
självklara inslag i arbetsåret. Detta försörjningsmönster har hos befolkningen skapat 
en mångsidighet, flexibilitet och en bred teknisk kompetens som har utgjort en ut
märkt grund för tekniskt förnyelsearbete på lokal nivå. Synen på Dalarna som en 
näringsgeografiskt tudelad region måste därför nyanseras. Det går inte att tala om en 
enkel tudelning mellan norr och söder, mellan det ”egentliga Dalarna” och Bergsla
gen, i varje fall inte om vi väljer att betrakta också landsbygdens småskaliga indust
rialisering som en del av regionens -  och Sveriges -  industrialisering.

Skrift nr 24 är en fortsättning av Ulf Lundströms studier rörande Skelleftebygden, 
nämligen Skellefteå socken 1650-1790. Bönder, hantverkare och soldater. -  Käll
materialet är under den aktuella tiden rikare och tillåter därför undersökningar om 
de olika byarnas aktivitetsfält -  giftermålsfält och andra kontaktmönster -  samt 
presentationer av de nätverk som byarna tillhörde, på ett helt annat sätt än vad som 
är fallet i Kulturens frontlinjer 3. Denna undersökning kan med fördel jämföras med 
den demografiska studie av Skelleftebygden som genomförs av historikern Anders 
Brändström (se Kulturens frontlinjer 19). Territoriell indelning i husförhörsrotar och 
fjärdingar kommer i den studie som nu är under bearbetning av Lundström att ana
lyseras och jämföras med kommunikationsledemas sträckningar. Syftet är att lokali
sera gränser för mindre enheter inom den stora socknen. Dessa mindre enheter kan



sedan jämföras med dem som framkommer i Daniel Lindmarks studier rörande 
katekesbytet i början av 1800-talet i Skelleftebygden (jfr delprojekt 17 i Bilaga 1). 
Kontakterna mellan Skellefteå socken och andra bygder i Nordskandinavien kom
mer att studeras och jämförelser göras mellan tiden fram till 1621, då landsköpet var 
tillåtet; tiden 1621-1765, då möjligheter till landsköp och bondeseglation var be
gränsade; samt tiden 1765-90, då bondeseglationen åter tar fart och de finbladiga 
sågverken anläggs. ”Nätverkens” utseende kommer att kunna jämföras före och 
efter 1765 då regleringarna av bondeseglationen lättar något. Efter 1765 kan man 
vänta sig att borgerliga drag kommer in.

Genom att dopnamnsmaterialet blir närapå fullständigt för perioden kan innova
tioner och borgerliga drag i namnskicket studeras och därvid kopplas samman med 
Linnea Gustafssons undersökning om dopnamnsskicket 1791-1890 (jfr delprojekt 
16 i Bilaga 1). Ett område som uppvisar borgerliga drag är socknens centrum Präst
bordet, där man tidigt antar släktnamn och ger barnen fler än ett förnamn. Befolk
ningen är rörlig och har studerat eller i många fall skaffat hantverksutbildning på 
annat håll.

Uppgifter om etniska grupper kommer att registreras och analyseras för perioden. 
Ett samarbete har inletts med Olavi Korhonen och Lars-Erik Edlund för att regi
strera ortnamn som kan belysa en tänkt gräns mellan nordiskt och samiskt. Denna 
gräns mellan kusten och inlandet som kan skönjas vad gäller båttypers utbredning i 
Västerbotten (jfr delprojekt 13 i Bilaga 1) och som tycks sammanfalla med gränsen 
mellan bygden och allmänningen i ett tidigare skede kommer att undersökas vidare 
med avseende på utnyttjande av allmänningen och genom registrering av etniska 
markörer. Målet är att undersöka allmänningens karaktär och försöka besvara frågan 
om gränsen ursprungligen varit en etnisk sådan. Jämsides med allmänningen görs en 
undersökning om kolonisationen av detta område. Genom att kolonisationen tar fart 
efter 1750 tränger nybyggare in i Lappmarken samtidigt som samer flyttar ner till 
kusten.

Skrift nr 25 är Christer Karlssons Vetenskap som politik -  K. B. Wiklund, staten och 
samerna under 1900-talets första hälft. -  Historikern Christer Karlsson behandlar i 
denna studie olika aspekter av K. B. Wiklunds (1868-1934) roll som expert i sa
miska frågor under perioden 1900 -  ca. 1925. Som den förste inom sin disciplin i 
Sverige utnämndes Wiklund till professor i finsk-ugriska språk vid Uppsala univer
sitet 1905. I sin egenskap av auktoritet inom området samisk kultur, anlitades han 
flitigt av statsmakten (departement, myndigheter, länsstyrelser m.m.) och andra som 
sakkunnig. Sakkunniguppdragen var både av större och av mindre art och hade 
karaktären av såväl ensamuppdrag som utredningar med flera personer inblandade. 
Genom dessa uppdrag, framför allt de mindre uppdragen, bidrog Wiklund i hög grad 
till att dels definiera (och utdefiniera) samiska grupper, dels dra gränser mellan 
svenskt, samiskt och finskt i norra Sverige. Undersökningen har särskilt behandlat 
olika former för och typer av sakkunniguppdrag Wiklund deltog i, tillkomsten av 
Nomadskolans läsebok samt Wiklunds syn på samerna. Därutöver har en bibliografi 
över Wiklunds tryckta skrifter upprättats.
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Skrift nr 26 är Lena Sandberg: ”Anders Andersson hade eld i sin tjärdal” -  en ana
lys av Jonas Åströms dagböcker 1868-1891. -  Med bondedagböcker avses anteck
ningar skrivna av bönder, torpare och andra personer med någon form av anknyt
ning till jordbruket. En av dessa bondedagböcker som finns bevarade är Jonas 
Åströms dagbok från Degerfors (Vindeln) i Västerbotten. I denna undersökning 
söker Sandberg, utifrån dagbokens vittnesbörd, beskriva en 1800-talsbondes arbete 
med speciellt fokus på skogsarbetet. Dessutom vill hon placera in Jonas Åström i ett 
större perspektiv och relatera hans arbete och liv till den brytningstid, med bl.a. 
framväxten av en skogsexploateringsfront, som slutet av 1800-talet utgjorde. Jonas 
Åström var, liksom bönder i allmänhet vid den här tiden, en mångsysslare. Arbetet 
bestod inte bara av att bruka jorden, utan även av biinkomster såsom timmerhugg
ning, tjärbränning, jakt och fiske. Arbetet växlade med årstiden och arbetet med 
biinkomster förlädes till den del av året då arbetet i jordbruket var minst intensivt. 
Jonas Åström ägnade huvuddelen av året åt skogsbruk samt kontakter och ärenden 
utanför gården. Även fodertäkt upptog relativt mycket tid. Huvuddelen av dagboks
anteckningarna är noteringar om vädret och arbetet på gården, men dagboken inne
håller även iakttagelser och reflektioner av mer ovanligt slag i 1800-talets bonde
dagböcker.

Skrift nr 27 är Lars-Göran Tedebrands och Lars-Erik Edlunds (red.) Tre kulturer i 
möte, och avrapporterar ett symposium som avhölls vid Umeå universitet i en sam
verkan mellan projektet och Johan Nordlander-sällskapet. Följande bidrag ingår: 
Lars Elenius, ”Moderniseringens betydelse för språkbytesprocessen i Tomedalen -  
en diskursiv beskrivning”, Kurt Genrup, ”Matkulturer i norr”, Einar Niemi, ”Stat og 
etnisitet i nord. Territorium, grenser og rettigheter, et historisk og nåtidig over- 
blikk”, Peter Sköld, ”’Att fly från det onda och se till det goda’. Liv och död i 
Lappmarken under 1700-talet”, Lars Thomasson, ”’Samema i tiden’. Några åter
blickar och reflektioner”, Jouko Vahtola, ”Folk och folkgrupper inom det nordliga 
rummet över tid”.

Skrift nr 28 är Birgitta Roeck Hansens Resursutnyttjande och kulturellt inflytande i 
det gamla landskapet Västerbotten. -  Resultaten från denna undersökning -  som har 
stor relevans för att belysa kulturella influenser från syd och öst på nordskandi- 
naviskt område -  presenteras i två uppsatser. Det första avsnittet, baserat på analyser 
av äldre lantmäteriakter, visar att kulturlandskapet före storskiftet hade grund
läggande drag, som trots en hel del variationer gick igen inom hela det stora under
sökningsområdet från Urne älvdal till Tomedalen, drag som också kunde ses på den 
finska sidan av Bottenviken. En tämligen homogen region kan sålunda avgränsas, 
där det sydliga/svenska inflytandet i form av ett byamas open field, återfinns på den 
västra sidan till och med Kalix älvdal. Ett resursutnyttjande baserat på jakt och fiske 
har från början varit gmnden för ekonomin inom hela området.

Det andra avsnittet behandlar den kraftiga strandförskjutningen och dess effekter 
på landskap och försörjningsmöjligheter. Odlingar av någon omfattning blev troli
gen på många ställen möjlig först under senmedeltid. Jakt och fiske, som utövades
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kollektivt, var länge av större betydelse än jordbruk. Sent tillandad mark som på 
sina håll ägdes av flera byar tillsammans kan, när området ännu var vatten, ha ut
nyttjats gemensamt av föregångare till de inblandade byarna som utgjort fiske- 
/jaktlag. Detta antagna ursprungliga gruppvisa resursutnyttjande, där folk både från 
söder och från öster deltagit, kan vara en del av bakgrunden till att många av de 
norrländska byarna så snabbt växte sig så stora.

Skrift nr 29, Daniel Lindmark (ed.): Education and Colonialism. Swedish Schooling 
Projects in Colonial Areas, 1638-1878, innehåller tre artiklar. -  I var sin artikel 
behandlar historikern Daniel Lindmark, fenno-ugristen Tuuli Forsgren och pedago
gen Rolf Sjöström de svenska undervisningsinsatsema i Nya Sverige vid Delaware- 
floden i Nordamerika, den svenska lappmarken, särskilt Torne lappmark, samt 
Saint-Barthélemy i Karibien. I en inledande text anlägger redaktören ett komparativt 
perspektiv där utvecklingen i de tre områdena beskrivs i termer av diaspora, integra
tion och kantonisering. Särskild uppmärksamhet ägnas åt begreppet ”colonial curri
culum”. Volymen utgör slutrapport från RJ-projektet Utbildning och kolonialism.

Lindmarks artikel analyserar de skolfilosofier som tillämpades bland svenskarna i 
den amerikanska diasporan på 1700-talet. Där skedde en utveckling från svensk
luthersk via pietistisk-luthersk till amerikansk-utilistisk utbildningsfilosofi. Resul
taten speglar såväl förändrade etniska strategier som de svenska församlingarnas 
förändrade funktion.

Sjöströms artikel undersöker den undervisning som olika agenter bedrev på 
Saint-Barthélemy under den svenska perioden 1784-1878. Från att ha befrämjat 
svenska skolinitiativ kom myndigheterna att aktivt stödja undervisning som bedrevs 
av andra utbildningsanordnare, franska katoliker samt engelska anglikaner och me
todister. I kombination med befolkningens socio-ekonomiska och etno-religiösa 
uppdelning mellan fransk-katolsk landsbygd och engelskspråkig protestantism i 
huvudstaden Gustavia kom den svenska utbildningspolitiken att skapa en kantonise
ring som innebar oberoende och klart avgränsade skoltyper.

Forsgrens artikel behandlar språk och kolonialism ur två aspekter. 1. Den svenska 
statens språkpolitik gentemot samema speglas i utgivningen av samisk litteratur, 
och särskild uppmärksamhet ägnas övergången från samiska till finska som under- 
visningsspråk i Torne lappmark. 2. Det svenska språket som bärare av attityder 
gentemot samerna undersöks i 1700-talstexter av lappmarksprästerna Pehr Hög
ström, Jonas Hollsten och Theophilus Gran.

Skrift nr 30 är Anders Häggströms Levda rum och beskrivna platser. Former för  
landskap sidentitet. -  I studien används ett kulturteoretiskt perspektiv för att disku
tera hur regional identitet uttrycks under 1900-talet. Avhandlingen har en kompara
tiv uppläggning och landskapen Blekinge och Jämtland utgör undersökningens 
empiriska bas.

Två huvudsakliga problemområden diskuteras. Det första är hur ”rummet” laddas 
med symboliska och kulturella betydelser. Det andra hur kollektiva föreställningar 
om gemenskap och territoriell tillhörighet skapas och förändras.
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Undersökningens fokus riktas mot hur lokal historia och kultur används i sym
bolform för att artikulera kulturella gemenskaper i skilda samhälleliga kontexter, 
medier och sociala sammanhang. Konkret innebär detta att författaren har granskat 
hur landskapen framställs i vetenskapliga diskurser och i populärkulturella fram
ställningar. Även de regionala museernas utställningar diskuteras, liksom intervjuer 
och festivaler och offentliga ritualer.

Betoningen läggs på representation och narrativitet. Speciellt har två representa- 
tionsstrategier fokuserats: platsberättelser och revirberättelser. Dessa narrativer 
används dels för att betona likhet och identitet inåt mot den egna gruppen, och dels 
för att utåt markera symboliska gränser mot andra grupper eller områden.

Skrift nr 31 är Torbjörn Danells Entreprenörskap i industrialismens gränsområde? 
En studie av lokala förutsättningar och företagarnätverk i Skelleftebygden under 
1800- och 1900-talen. -  Dagens forskning kring entreprenörskap är till stora delar 
fokuserad kring småföretagandets betydelse för regional utveckling. Hur har denna 
sett ut utifrån ett historiskt perspektiv, har det småskaliga entreprenörskapet varit en 
viktig förutsättning för regional utveckling? Utgångspunkten i denna avhandling är 
att belysa hur förändringar i den lokala miljön påverkar entreprenörsandan i sam
band med att nya förbindelser och villkor uppstår under en lång period av ekono
misk omvandling. Att studera den lokala miljön innebär att man undersöker ett 
samspel mellan olika faktorer på lokal nivå. I detta samspel mellan t ex ekonomiska 
och socio-kulturella faktorer kan det uppstå en nya gräns i företagarkulturen. Ett 
sådan gräns är huruvida den lokala miljön i Skellefteregionen i högre grad än vissa 
andra regioner skapar en ”fallenhet” för att utveckla entreprenörskapet inom indust
riellt företagande.

Skrift nr 32 är Patrik Lanttös Tiden börjar på nytt En analys av samernas etnopoli- 
tiska mobilisering i Sverige 1900-1950. -  Avhandlingen analyserar samernas etno- 
politiska mobilisering i Sverige 1900-1950. Perioden kan ses som en etableringsfas 
för den mer organiserade samerörelse som vuxit fram under den andra halvan av 
1900-talet. Undersökningen belyser vilka faktorer som influerat mobiliseringen och 
vilka effekter de fick på samerörelsen. Även de krav som framfördes av samema 
analyseras samt hur dessa legitimerades. Ytterligare en central del i undersökningen 
är en analys av vilka politiska strategier som utnyttjas av samerörelsen för att fa sina 
krav tillgodosedda. I fokus för framställningen står förhållandet mellan samema och 
statsmakterna, med speciell tonvikt på den konfliktfyllda interaktionen mellan sa
mema och lappväsendet. Statsmakternas inskränkningar av vem som skulle betrak
tas som same enligt lagstiftningen, en slags gränsdragningsprocess som delade upp 
det samiska samhället och utdefinierade många samer från sin etniska tillhörighet är 
en viktig del av analysen.
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