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Bästa läsare! 

En genomgång av lagret Oknytt i min bokhylla visar, att det inte 
är ofta som tidskriftens redaktör vänt sig direkt till Er under de 
tjugo år den existerat. Det är inte ofta Oknytt byter redaktör 
heller. Nu har det skett. Lars-Erik Edlund har efter tjugo år läm-
nat posten som redaktör och i stället blivit Johan Nordlander-
sällskapets ordförande. Tidskriften har under hans tid som re-
daktör utvecklats till ett etablerat forum för norrlandsforskning. 
Lars-Erik Edlund ska ha ett stort tack för gott och banbrytande 
arbete! Förhoppningsvis kan jag förvalta det förtroende jag fått, 
då jag nu tar över. 

Tack och lov var det inte bara redaktörskapet jag tog över utan 
också en rutinerad biträdande redaktör och en dito ansvarig för 
den slutliga grafiska formen. Utan deras lojala arbetsinsats hade 
nog förseningen av detta nummer inte stannat vid de vid det här 
laget tämligen traditionella veckorna. 

Ni kommer säkert att känna igen Oknytt även i framtiden, för 
redaktionen planerar inga revolutioner. Vi förväntar oss bara, att 
den trogna läsekretsen även fortsättningsvis ska förse oss med 
intressanta artiklar om Norrlands rika historia. Det tycks märk-
ligt nog vara lättare att få in långa, vetenskapligt väl genomar-
betade artiklar än kortare bidrag av mer lättläst natur till tid-
skriften. Båda slagen av bidrag välkomnas till Oknytt! 

Med vänlig hälsning 
Tuuli Forsgren 
Redaktör 



DANIEL BRÖMSTER 

Var Nordmaling i äldsta tid en 
fjärding av Ume socken? 

I Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650 (Kulturens front-
linjer 3) sid. XXIII diskuterar Ulf Lundström hur det kommer sig 
att Umeå socken kommit att indelas i tredingar, då det normalt 
skulle ha varit fjärdingar. Han förkastar först möjligheten att 
Bygdeå skulle ha ingått som en fjärding i en ursprunglig stor-
socken Umeå, eftersom Bygdeå nämndes första gången redan 
1314. Ett alternativ kunde vara, att Nordmaling tidigare varit en 
del av Umeå. Han framhåller bland annat, att gränsen mellan de 
båda socknarna ändrats vid flera tillfällen. Sålunda hörde byar-
na Hörnsjö, Gräsmyr och Mullsjö till Umeå socken i borgerligt 
avseende enligt 1543 års jordabok för Västerbotten och erlade 
där den årliga räntan, men ecklesiastiskt hörde de till Nordma-
lings församling och 1572 överfördes de till Nordmalings jorde-
bok, såvitt man kan förstå genom ett ensidigt beslut av fogden 
över Ångermanland. Om Nordmaling med dessa tre byar skulle 
ha utgjort den sista fjärdingen i Umeå socken, skulle denna ur-
sprungligen ha bestått av fyra ungefär jämstora delar. Det fram-
går inte helt klart vilken tidpunkt Lundström avser, men han 
hänvisar till Järnäsbrevet från 1413 och uttrycker en förmodan, 
att gränsen mellan Umeå och den söder därom liggande sock-
nen kan ha ändrats under 1300- eller 1400-talet. I en artikel om 
aktuell sockenhistoria i Oknytt 1998:3-4, där jag bland annat 
behandlade Lundströms bok, framförde jag en viss skepsis mot 
den sista fjärdingen i Umeå, men jag uttryckte ändå en viss 
optimism om att Ulf Lundström faktiskt kan ha snubblat över en 
guldklimp! Att jag sedan alltmer har kommit att närma mig hans 
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som min uppfattning, att han hörde hemma i Berg i Umeå (nu i 
Vännäs kommun), dels därför att den byn ligger närmare till än 
själevadsbyn, dels för att namnet Klemens finns där i vart fall 
under 1500-talet, Olof Clemetsson finns sålunda upptagen i jor-
deboken 1543. Ingen Klemens i Berg i Själevad är känd (Per 
Sundin pers. medd.) 

Man kan i det här sammanhanget lägga märke till att hälften 
av nämnden 1413 hörde hemma i vad jag vill kalla Nordmalings-
byar, dvs. byar som i varje fall efter 1535 (hjälpskattelängden 
detta år är den äldsta kända uppräkningen av Ångermanlands 
socknar och byar) ingått i Nordmalings socken. Hur det var 
under äldsta tid är veterligen inte känt men under 1500-talet och 
sedan fram till början av 1690-talet utgjorde socknen ett eget 
tingslag för att sedan från 1693 en hundraårsperiod framåt ha 
ting gemensamt med Arnäs och Grundsunda. Efter det att sock-
nen flyttats till Västerbottens län 1810 utgjorde den tillsammans 
med Bjurholm och senare även med en del av Hörnefors socken 
Nordmalings och Bjurholms tingslag. Man kan möjligen ta sam-
mansättningen av 1413 års nämnd till intäkt för att föreslå att 
Nordmaling redan då var en enhet för sig. 

Tyko Lundkvist citerar i Hembygdsboken Josef Westin, som i sin 
utredning av sjättingsindelningen i Ångermanland drog slutsat-
sen, att Grundsunda och Nordmaling tillsammans omfattat sex 
sjättingar, två i den förra och fyra i den senare socknen. Ingvar 
Jonsson har samma uppfattning beträffande skeppslagen. Jag 
vill här, utan att egentligen kunna ifrågasätta dessa erkända 
forskares resultat, spekulera något över Umeå sockens indel-
ning, den som är huvudorsaken till den här översikten. I Övre 
Norrlands historia 1:189 finns ett utdrag ur Johannes Bureus av-
skrift i Sumlen av Erik av Pommerns skattebok av år 1413 med 
redovisning av antalet rökar i de västerbottniska socknarna -
Torneå 30, Luleå 120, Piteå 30, Skellefteå 60, Lövånger 20 och 
Bygdeå 20. Umeå socken skattade i penningar 300 mark och i 
gråskinn 23 timmer. Enligt författaren Sven Ingemar Olofsson 
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land, i anseende till språket fullt skilt från de söder om liggande 
socknarna, men närmar sig mer Umeå eller det egentliga Väster-
botten". Seth Larsson tog också med Nordmaling i sin avhand-
ling 1929 om Substantivböjningen i Västerbottens folkmål. I en sam-
manfattning skriver han att Nordmalingsområdet företer äldre 
språkdrag ifråga om kvantitet och accent, medan de nordliga 
socknarna uppvisar de flesta ålderdomligheter i ljud- och form-
lära. Hans uppfattning som jag lärde känna den i gymnasiet i 
Umeå för snart sextio år sedan var att nordmalingsmålet utgjor-
de en övergång mellan ångermanländskt och västerbottniskt 
mål. 

Här kan jag inte neka mig nöjet att citera Magnus Höjers Norr-
land, där det på sid. 289 heter: "För den, vilken kommer kustvä-
gen fram från det starkt kuperade, ovanligt natursköna norra 
Ångermanland, blir ombytet kanske ganska oväntat, när han, 
knappast hunnen inom gränserna av Nordmaling, finner sig 
omgiven av denna västerbottniska slättlandsnatur; den har ej 
mycket, som fägnar ögat, om ej en utsikt utåt en havsfjärd med 
dess öar och skär". 

Att Nordmaling emellertid kan ha räknats till Ångermanland 
i varje fall redan tidigt på 1400-talet framgår av det tidigare 
nämnda Järnäsbrevet, där det heter, att Laurens Karlsson, lag-
mans domhavande i Ångermanland, höll lagmansting i Banafjäl 
(i Grundsunda) om en gränstvist mellan byarna Järnäs och Bred-
vik (i Nordmaling). Nämndemännen var visserligen från Nord-
maling och Grundsunda, men Klemens i Berge var minnesgod 
man tillsammans med Östen i Hummelholm i Nordmaling. När 
lagmansdomhavande Olof Eriksson 1494 höll ting med allmo-
gen i Nordmaling för att döma i en tvist om fiskerätten i Öre-
älven mellan Öre män och Håknäs män, kallade han sex syne-
män (eller nämndemän som det står i Hembygdsboken) från 
Umeå och sex från Grundsunda. 

Tyko Lundkvist ville av ovissa skäl placera Klemens i Berge i 
Berg i Själevad, men jag har i ett tidigare sammanhang framfört 
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Grundsunda och Nordmaling, men detsamma kunde med sam-
ma rätt sägas beträffande byarna Mullsjö, Gräsmyr och Hörnsjö 
och om Nordmaling och Umeå! Det är ju att märka, att det inte 
finns några skriftliga belägg för att Nordmaling skulle vara av-
söndrat från Grundsunda, eftersom det om Jakob Ulfssons brev 
ingen annan tradition finns bevarad än att de tre byarna skulle 
ha lagts till Grundsunda. 

Här vill jag citera Karl Sidenbladh, född i Arnäs, fil. dr på en 
avhandling om Allmogemålet i norra Ångermanland, sedermera 
chef för statistiska centralbyrån. I inledningen till sin avhand-
ling, som kom 1867, skrev han: "Till Norra Ångermanland 
räknar jag då trakten mellan Malinge- och Skuleskogen och från-
skiljer således Nordmalings och Bjurholms socknar, som visser-
ligen räknas till landskapet Ångermanland och för ett århund-
rade sedan fingo sina gränser bestämda mot Västerbotten, men 
höra varken med avseende å landets natur eller mål till Ånger-
manland utan till Västerbotten. Ett måls område kan ej inneslu-
tas av tillfälliga utan blott av naturliga gränser, som skilja och 
hava skilt en del av folket från de andre, försvårat en yttre berö-
ring, men befordrat en inbördes samfärdsel. Skarpt skiljer Ma-
lingen, den norra gränsen, såväl mellan Ångermanlands backi-
ga och Västerbottens flacka land, som mellan dessa orters mål. 
Den södra gränsen, Skuleskogen, skiljer ej så mycket de å ömse 
sidor om honom liggande trakternas natur från varandra, men 
är en säker mur, över vilken egendomligheterna av ettdera av 
Norra och Södra Ångermanlands varandra ganska nära stående 
mål icke gå." 

Det här uttalandet tycker jag talar om både sunt förnuft och 
klarsynthet. Nordmaling och Grundsunda skildes på den tiden 
inte bara av skogen Malingen, som enligt Sidenbladh utgjorde 
en naturlig geografisk gräns, utan även genom dialekterna. 
Nordmalingsbon Ferdinand Unander skrev tio år före Siden-
bladh i sin avhandling om Allmogemålet i södre delen af Vesterbot-
tens län, att "Nordmaling är, ehuru liggande inom Ångerman-
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uppfattning kommer att framgå av det följande. 
Först dock en kort kommentar till att också Piteå socken var 

indelad i tredingar på 1500-talet. Ulf Lundström har beaktat 
även detta problem och han för en diskussion om att Skellefteå 
sockens norrfjärding tidigare skulle ha kunnat ingå som Piteås 
fjärde del och jag hänvisar i den här frågan till sidorna XX-XXV 
i Lundströms arbete. 

Nordmalings socken finns inte upptagen i 1316 och 1319 års 
längder och man har allmänt utgått från att socknen avsöndrats 
från Grundsunda under 1400-talets senare decennier - se Nord-
maling i Norrländsk uppslagsbok för att ta en aktuell referens. Tyko 
Lundkvist gjorde i Hembygdsboken en genomgång av fakta i 
ärendet och jag hänvisar till hans redogörelse för detaljer. Han 
citerar där även Adolf Rådes uppfattning - att Nordmalings 
kyrka byggts redan under första hälften av 1300-talet enligt ett 
sedan länge förkommet syneinstrument daterat år 1333. Detta 
hade lånats från Ås kyrka i Jämtland någon gång i början av 
1800-talet av biskopen Carl Gustaf Nordin, vilket omnämnts av 
den s.k. kallade kalvskinnsprästen Nils Johan Ekdahl, en ivrig 
samlare av medeltida dokument. Leif Grundberg har i Oknytt 
1994:3-4 utförligt redovisat problematiken kring daterandet av 
kyrkorna i regionen. 

Även Råde framhåller emellertid i Nordmalings kyrka och för-
samling, att den allmänna meningen är att kyrkan tillkommit 
omkring 1480. Vid denna tid förordnade vidare ärkebiskopen 
Jakob Ulfsson, att byarna Ava, Rönnholm och Öresund skulle 
föras till Grundsunda församling. Även den handling, som be-
rör detta förordnande och som skall ha förvarats i Grundsunda 
kyrka, är numera förkommen. 

Först genom kungligt brev 1853 återfördes de tre byarna till 
Nordmalings församling. Borgerligt hade de hela tiden hört till 
Nordmalings socken. Visserligen säger Leonard Bygden i Her-
nösands stifts herdaminne, att de här byarnas dubbla hemortsrätt 
talar för den gamla samhörigheten mellan de båda socknarna 
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motsvarade penningarna skatten för 75 rökar och gråskinnen 
motsvarade enligt finska normer 115 mark, eller skatt för ett 
trettiotal rökar. Detta skulle betyda, att det i Umeå fanns ungefär 
100 - 105 rökar vid denna tid. 

Om vi nu förflyttar oss 130 år framåt i tiden och tar del av 1543 
års jordebok för Västerbotten, finner vi att Torneå nu har 287 
bönder, Luleå (inkluderande Kalix som nu blivit egen socken) 
592, Piteå 274, Skellefteå 369, Lövånger 148. Bygdeå 225 och 
Umeå 439. Det här betyder, att Torneå i det närmaste tiofaldigat 
sitt hemmanstal, Luleå hade ungefär fem, Piteå nio, Skellefteå 
drygt sex, Lövånger mer än sju, Bygdeå nästan sex och Umeå lite 
mer än fyra gånger så många bönder som 1413. Hade Umeå då 
verkligen haft den sämsta befolkningsutvecklingen? 

I Nordmaling fanns vid den senare tidpunkten, eller för att 
vara exakt 1535,131 bönder och om vi leker med tanken, att den 
socknen skulle utgöra Umeås felande fjärding, får vi här ett 
totalantal av 570, vilket slutligen skulle betyda att Umeå socken 
skulle ha haft nästan sex gånger så många bönder 1543 som 1413 
eller ungefär samma befolkningsutveckling som de andra sock-
narna i Västerbotten. 

Det är bara tråkigt nog så att Nordmaling att döma av 1413 års 
brev tycks ha hört till Ångermanland vid denna tid. Frågan är 
hur fast organiserade de olika landskapen/länen var vid den 
här tiden. Storhälsingland gick fram till Ule älv ända till senare 
delen av 1300-talet, då Bo Jonsson Grips stora fögderi upplöstes 
efter hans död 1386. Den västra delen av Norra botten hamnade 
nu under Korsholms län, men rättsskipningen låg kvar under 
Upplands lagsaga ännu en tid. Nils Ahnlund skrev i Västerbotten 
1955 på tal härom: "Det är emellertid märkligt att se, hur trots 
detta en rätt livlig samfärdsel äger rum över landskapsgränsen 
just på rättskipningens område. Den västerbottniske Tagläsa-
ren', för att nyttja det folkliga namnet, dömer obesvärat i mål 
som angå invånare i det nordliga Ångermanland och hans ång-
ermanländska kollega förfar i sin tur på motsvarande sätt. Vi ha 
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flera dombrev från tiden omkring 1500, som visar hur naturlig 
denna samverkan tedde sig för båda parterna, när det gällde 
ägotvister och annat, som krävde vederhäftiga vittnesmål på 
tinget, antingen det hölls i Umeå, Själevad eller Arnäs." Sven 
Ingemar Olofsson redovisar samma förhållande i Övre Norrlands 
historia /, s. 237. 

Ångermanland kallades länge allt land från Ångermanälvens 
mynning upp mot Umeå och Bygdeå, även om det i Hälsinge-
lagens konungabalk görs viss skillnad mellan dem som bor i 
Ångermanland och Medelpad och dem som bor i Ume och Byg-
de och alla dem som bor norr därom. Ahnlund skriver också, att 
det ännu så sent som 1374 föll sig helt naturligt att betrakta 
Umeå socken som en del av Ångermanland och att handlägga 
ärenden därifrån på det ångermanländska tinget vid Kungsgår-
den i Bjärtrå. Dessutom bodde underlagmannen i Västerbotten 
så sent som i slutet avl400-talet i Bjärtrå i södra Ångermanland 
(Carl Szabad pers. medd.). 

Det är alltså inte självklart, att Nordmaling 1413 hörde till en 
socken i det "egentliga" Ångermanland, bara för att ett ärende 
rörande två av traktens byar avdömdes av domhavande i det 
landskapet. 

I Övre Norrlands historia /, s. 404 framgår också att Råneå tings-
lag nämnts redan 1540 fast församlingen inte tillkommit förrän 
1654. Som socken tycks Råneå ha existerat långt innan det blev 
eget pastorat och samma kan mycket väl vara förhållandet för 
Nordmaling. 

Alldeles säkert vet man väl inte när gränsen mellan Ånger-
manland och Västerbotten fastställdes första gången. Namnet 
Västerbotten är tydligen inte säkert belagt före 1454 - också 
enligt Ahnlund. 

Att en viss oklarhet råder även beträffande andra socknar 
framgår av att bl.a. Styffe anger att Bygdeå inte nämnts förrän 
1413, medan Sven Ingemar Olofsson liksom de allra flesta tyder 
hälsingelagens urna och bygdha som Ume och Bygde och menar 
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att dessa båda socknar var etablerade under tidigt 1300-tal. Må 
så vara, men om Bygden i herdaminnet tolkar "De Bubdu dimi-
diam marc. Denar" i det s.k. Uppsalaregistret från 1344 (eg. 
1310-tal) som "från Bygdeå en halv mark penningar", så tolkar 
Birgitta Fritz 1986 det som "från Boteå...". Om den första tolk-
ningen är riktig, skulle det betyda, att Boteå inte skulle ha 
nämnts, fast det förekommer i visitationslängden 1319, å andra 
sidan skulle Bygdeå ha utelämnats om den senare tolkningen av 
Bubdu är riktig. Hur som helst tycker jag att det visar på att en 
del socknar kan ha blivit utelämnade i en del längder. 

Bygden och Fritz har också olika uppfattningar om slutet av 
Uppsalaregistret. Bygdén har där läst "Skellopt cum capella Löf-
angr 1 mark. D. 1 sol.", medan Fritz läst "...capella Lefanger 1 
marcham cum 1 sol." Skillnaden kan bero på att texten vid Fritz 
granskning av handlingen var bortnött eller blekt och svårläst. 
På Bygdens tid för snart ett sekel sedan var skriften tydligen 
delvis utplånad men vid närmare granskning kunde han då 
t.o.m. urskilja namnet Skellopt, vilket ledde till uppfattningen 
att Lövånger varit annex till Skellefteå. Tänk om någon funnit en 
motsvarande beträffande Umeå och Nordmaling! Man kan 
emellertid notera att Styffe har 1374 som det första år då Skellef-
teå nämnts. 

Vad man säkert vet om Nordmalings äldsta historia är att 
kyrkoherden i socknen Laurentius Matie skrivit ett brev till kyr-
koherden i Forsa i Hälsingland, daterat 21 mars 1480 ex Nya 
kirkio in Angermannia och att Gunnar Tordsson i Levare (Levar 
i Nordmaling) från Nykirkio socken i Ångermanland nämns i 
Stockholms stads tankebok 1485. Namnet Nordmaling - i formen 
Nordanmalungen - nämns första gången i brevet om tvisten 
mellan Öre och Håknäs år 1494, som jag tidigare nämnt. 

I Luleå stift i ord och bild som utkom 1953 - som av en händelse 
strax före stiftets femtioårsjubileum 1954 - ger den gamle kyrko-
herden i Nederluleå Albert Nordberg en översikt av regionens 
äldre kyrkliga historia och här kan man läsa följande om Nord-
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Fig 1. Nordmalings kyrka (ca 1480) och klockstapel (1767-68) från öster. 

maling: "Nordmalings pastorat fick under namn av 'Nya Kirkia' 
sin första kyrkoherde Laurentius Mathiae år 1480, då det skildes 
från Grundsunda, som fortfarande tillhör Härnösands stift, och 
bör vid den tiden ha fått besök av ärkebiskopen för kyrkans 
invigning. På sommaren 1492 visiterade han i övre delen av 
landskapet Ångermanland och besökte kanske också det året 
Nordmaling. Han var då, såsom förut nämnts, på resa till Norr-
botten, måhända såsom jag antagit även till invigningen av Lule 
sockenkyrka, vilken han med sin vapensköld låtit märka som 
sin egen kyrka". 
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Mot dessa fakta och dessa "bör" och "kanske" står den envisa 
tradition som gör gällande att kyrkan är byggd under 1300-
talets första hälft och som åberopades av Adolf Råde. Vi får nog 
ändå böja oss för uppgifterna från 1480-talet ovan. Beteckningen 
Nykyrka i Laurentius Matei brev kan emellertid ha avsett kyr-
kan som sådan och behöver inte vara församlingens namn. Att 
man finner benämningen Nykyrka socken i Stockholms stads 
tankebok kan vara vederbörande skrivares verk. Kyrkan kan 
vara den första och på 1470-talet nybyggda kyrkan i socknen -
allt tyder på att den var färdig, när herr Laurentius skrev sitt 
brev och den kan knappast ha blivit uppförd i en handvändning! 
Nils Ahnlund skriver i sin artikel i Västerbotten 1955 om Skellef-
teå nya stenkyrka att grunden till den lades 1485 och att den stod 
färdig att invigas, när gamle herr Jakob gästade orten under 
fastlagen 1507; Umeå sockens kyrka var färdigbyggd vid unge-
fär samma tid. Kyrkan i Nordmaling kan också ha blivit om- och 
tillbyggd vid den här tiden. Mycket talar dock kanske för att den 
verkligen var nybyggd; en lokal tradition, som citeras av Råde, 
gör gällande att den första kyrkan i socknen varit uppförd i 
Bredvik, sannolikt på den ås vid Smörbysjön, som än idag kallas 
för Korsholmen. I anslutning till detta vill jag nämna vad Leif 
Grundberg meddelat mig, nämligen att undersökning av tak-
bjälkarna i Grundsunda kyrka visat, att denna byggts (eller möj-
ligen tillbyggts) på 1480-talet och inte i början av 1300-talet, som 
tidigare gjorts gällande. Samma förhållande gäller även för 
många andra av Ångermanlands medeltida kyrkor. Motsvaran-
de dendrokronologiska undersökning kan tyvärr inte genomfö-
ras för Nordmalings del, eftersom kyrkan där brann omkring 
1660 och sedan stod utan tak fram till mitten av 1670-talet. Fak-
tum är emellertid att Nordmalings kyrka konsthistoriskt passar 
väl in i sent 1400-tal. 

Så långt om kyrkobyggnaden. Vad binder då Nordmaling och 
Grundsunda samman? Veterligen ingenting annat än uppgiften 
att Jakob Ulfsson omkring 1480 enligt ett sedan länge förkorn-
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Fig 2. Sigurd Nygrens karta över Rönnholm omkring år 1400, baserad på 
nuvarande höjdlinjer och beräknad landhöjning med 8 mm per år. Land-
höjningen beräknas vara c:a 80 cm per 100 år. Med hjälp av kartornas 
nivåkurvor kan man då skapa sig en bild av hur landskapet såg ut. 
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met dombrev förordnat, att byarna Ava, Rönnholm och Öresund 
skulle läggas till Grundsunda. I övrigt finns inga uppgifter om 
någon ny pastoratsindelning eller liknande förrättning. Dessa 
tre byar ligger vid havet nära gränsen till Grundsunda och man 
kan förmoda, att ärkebiskopen funnit att byborna lättare skulle 
kunna ta sig till Grundsunda kyrka än till Nordmalings. Sigurd 
Nygren har genom att studera höjdlinjer och med beaktande av 
den sannolika landhöjningen kunnat konstruera en karta över 
Rönnholmsområdet vid den aktuella tiden. 

Av denna framgår, att den tidigare fria passagen till Nordma-
lingsfjärden från Rönnholm nu var svårare framkomlig än vä-
gen via Rönnholmssundet ut mot Ava- och Degerfjärdarna och 
mot Grundsunda kyrka. Möjligen kan också ekonomiska fakto-
rer ha legat bakom överflyttningen, eftersom Grundsunda på 
det sättet fick ett tillskott till tiondeunderlaget! Med Nordma-
lings socken hade de tre byarna dock kvar den borgerliga tillhö-
righeten och det var under denna tid även många som gifte sig, 
lät döpa barn och begravdes i Nordmaling trots att de hörde till 
Grundsunda församling och som hävdade att de skulle erlägga 
tionde till Nordmalingsherden. 

Det finns visserligen inga uppgifter om befolkningens storlek 
under 1400-talets senare decennier, men vi kan väl tillåta oss att 
jämföra siffrorna för 1535, då det i Nordmaling fanns 29 byar 
med 131 bönder (eller 32 med 150, om vi tar med de tre ume-
byarna), medan Grundsunda hade 22 byar med 62 bönder, vilket 
sannolikt innebär att invånarantalet i den förstnämnda socknen 
var mer än dubbelt så stort som i den sistnämnda. Finns det 
någon anledning att tro, att förhållandet varit annorlunda fem-
tio år tidigare? Hade man verkligen avsöndrat två tredjedelar av 
en ändå ganska liten socken för att bilda en ny ? Hade man först 
mot slutet av 1400-talet märkt hur svårt det var för invånarna 
norr om Malingen att ta sig genom den öde skogen till sock-
enkyrkan i Grundsunda? 

Visst står det i Bygdéns herdaminne i avsnittet om Grundsun-
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da, att "Enligt ett av ärkebiskop Jakob Ulfsson utfärdat brev 
skola år 1480 3 mantal i Avan, Rönnholm och Öre i kyrkorättsligt 
avseende blivit återförda [min kursivering] från Nordmaling till 
Grundsunda", men detta är Bygdens egna ord, inte den formu-
lering som Abraham Hiilphers använde i sitt arbete om Ånger-
manland 1780. Det förefaller som om Bygden utgått från att 
Nordmalings avsöndring från Grundsunda var en odiskutabel 
sanning. 

Hiilphers skriver att byarna Ava, Rönnholm och Öresund (ob-
servera också att Bygden har skrivit felaktigt namn på två av 
byarna!) 1480 blev hitlagda (till Grundsunda) av ärkebiskop J. 
Ulphonis. Teo Sundin, som lagt ner stort arbete och intresse på 
att kartlägga Grundsunda och Nordmaling under äldre tider, 
har fäst min uppmärksamhet på att ärkebiskop Jakob Ulfssons 
dombrev tagits fram i vidimerad kopia vid flera tillfällen, då 
prästbordet i Grundsunda rannsakades, när en ny kyrkoherde 
skulle tillträda. Så skedde också 1740 vid tvisten om huruvida 
byborna i Öresund, Ava och Rönnholm skulle erlägga tionden i 
Nordmaling eller i Grundsunda. I sin plädering åberopade så-
lunda kyrkoherden Sebrelius i Grundsunda en vidimerad kopia 
av Archie Biskoppen Jacob Ulphonis dom- och delningsbrev emel-
lan Grundsunda och Nordmaling av den 10 febr. 1409 (årtalet 
måste vara felskrivet i domboken eftersom Jakob Ulfsson var 
ärkebiskop 1469-1515), varuti finnes stadgat, "att dessa tvenne 
byar Ava och Rönnholmen då blivit lagda ifrån Nordmaling till 
Grundsunda och varunder de till evig tid förbliva skulle". 

Om Nordmaling vid denna tid blivit avsöndrat skulle de väl 
snarast fortfarande ha sin kyrkliga tillhörighet i Grundsunda, 
där de då tydligen skulle kvarstanna! Om Nordmaling, de tre 
byarna inkluderade, tidigare skilts från Grundsunda, skulle by-
arna ha blivit återförda till moderförsamlingen, som Leonard 
Bygden skrev i Herdaminnet. Ett ärende vid Grundsundatinget 
4 juli 1636 avser ett från Grundsunda kyrka förkommet brev 
avseende gränserna mellan socknarna Nordmaling, Grundsun-
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da och Arnäs. Tolvmannen Jakob Åsvedsson (Asmundsson) i 
Lögdeå skulle vid nästa laga ting avvärja sig beträffande detta 
brev, som han aldrig haft vetskap om. Jag har inte kunnat följa 
den fortsatta utvecklingen, men det är möjligt att det kan ha varit 
fråga om Jakob Ulfssons brev och att man kunde ha fått viktiga 
upplysningar om brevet verkligen kommit till rätta. 

Min slutsats av det resonemang jag fört måste emellertid bli, 
att Nordmaling endera varit avsöndrad som egen församling före 1480 
eller att det inte alls tillhört Grundsunda tidigare. 

Jag har här ovan pekat på en del omständigheter, som tyder 
på att Nordmaling tidigare möjligen kan ha tillhört Umeå sock-
en och som Ulf Lundström föreslagit kan ha utgjort denna för-
samlings "saknade" fjärde fjärding. Jag skall nu först samman-
fatta de fakta, som kan stödja en sådan förmodan. 

Karl Sidenbladh uteslöt i sin avhandling om norra Ångerman-
lands folkmål Nordmaling och Bjurholm, eftersom dessa sock-
nar varken med avseende på landets natur eller mål hörde till 
Ångermanland utan till Västerbotten. Skogen Malingen skiljer 
fortfarande skarpt mellan Ångermanlands backiga och Väster-
bottens flacka land, som han skrev. Någon sådan skarp gräns 
existerar inte mellan Nordmaling och Umeå som framgår av 
Magnus Höjers beskrivning av den västerbottniska karaktären 
hos Nordmalings topografi. 

Nils Ahnlund i Västerbotten 1955 och Sven Ingemar Olofsson 
i Övre Norrlands historia skrev om hur lagmännen i Ångerman-
land och Västerbotten ganska ogenerat dömde inom varandras 
områden; Västerbottens underlagman var för övrigt fram mot 
slutet av 1400-talet bosatt i Bjärtrå i Ångermanland. Vi har också 
sett, att en minnesgod man från Umeå socken medverkade vid 
ett ting i Grundsunda 1413 och att en skiljenämnd i en tvist 
mellan två byar i Nordmaling 1494 bestod av synemän från 
Grundsunda och Umeå. I det senare fallet nämns socknen första 
gången vid namn - Nordanmalungen. 1413 nämns inte socken-
namnet, men å andra sidan nämns ej heller Grundsunda vid 
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namn - tinget hölls i Banafjäl, nämndemännens hembyar är 
namngivna. Ett tredje medeltida brev från Nordmaling är känt 
- från Lögdeå år 1500. Denna gång var alla nämndemän från 
Nordmaling - att två av dem tidigare kommit att bli placerade i 
Bygdeå beror på felläsning av namnet Lögdeå. Liksom 1494 var 
det "lagmans domhavande i Ångermanland" Olof Eriksson som 
var domare. 

Befolkningsutvecklingen i Umeå mellan 1413 och 1539 var 
sådan, att man kan tillåta sig en gissning att en del av socknen 
kan ha gått förlorad. Västerbotten som administrativt begrepp 
är inte känt förrän under första hälften av 1400-talet, tidigare 
räknades trakterna upp till Bygdeå som tillhörande Ångerman-
land. Om Nordmaling redan tidigt avsöndrats från Umeå, kan 
det ha blivit kvar i Ångermanland, då större åtskillnad kom att 
göras mellan detta landskap och Västerbotten. Byarna Hörnsjö, 
Gräsmyr och Mullsjö hörde ända till 1572 judiciellt till Umeå 
men i kyrkligt hänseende även tidigare till Nordmaling. 

Som tidigare nämnts påpekade Ulf Lundström att gränsen 
mellan Västerbotten och Ångermanland ändrats vid flera tillfäl-
len. Tyko Lundkvist lämnade ganska stort utrymme i Hembygds-
boken åt dessa frågor och man finner där kartor över både 1550 
års landsrå och 1766 års gräns. Den förstnämnda gällde utan 
tvekan landskapsgränsen men 1766 reglerades egentligen grän-
sen mellan Västernorrlands och Västerbottens län, fast det i 
ständernas slutliga utlåtande heter, att ständerna prövat rättvist 
gilla och stadfästa hela den ångermanländska pretentionslinjen 
såsom "beständig och evärdlig skillnad mellan Ångermanland 
å ena samt Västerbotten tillika med Lappmarken å andra sidan" 
(citerat efter Gustaf Gustafsson 1974). Från att ursprungligen ha 
gällt gränsen mellan de båda länen har man alltså kommit fram 
till skillnaden mellan landskapen inklusive Lappmarken. Man 
kan kanske tycka att det kan vara sak samma, men länen som 
funnits som administrativa enheter sedan 1634 har under årens 
lopp ändrat omfattning och gränser vid åtskilliga tillfällen. 
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bygdsboken). Inlagd Umeås antagna "pretentionslinje" gentemot Nord-
maling (grovstreckad). 
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Landskapen å andra sidan hade redan när gränserna drogs upp 
1766 väsentligen förlorat sin betydelse och kan framför allt nu-
mera betraktas som rent historiska begrepp och borde som så-
dana få behålla sina tidigare gränser och inte styckas upp på sätt 
som skett med Västerbottens norra del, som numera efter lokalt 
beslut kallas för landskapet Norrbotten. 

Om vi nu ser på 1766 års landsrå, som det framställs i Hem-
bygdsboken (fig. 3), finner vi att av nybyggen i Bjurholmstrak-
ten bland andra Bjurholm, visserligen upptagen omkring 1759, 
Högland (1764), Högås (1784) och Kyrktjärn (1789), som inte är 
utsatt på kartan men som ligger mellan Vitvattnet och Bjurholm, 
tagits upp på Umeå sockens allmänning med tillstånd av lands-
hövdingen i Umeå, trots att de enligt kartan skulle ingå i Ånger-
manland eller kanske Västernorrlands län. Över huvud taget 
var gränserna flytande i det här området - vissa nybyggare lät 
insyna sina ställen i lappmarken, i Åsele och ibland i Lycksele, 
vilket medförde vissa privilegier enligt 1673 års lappmarks-
plakat. 

Om man bortser från dessa utflykter finner man, att Umeå 
socken fortfarande hade anspråk på den del av Nordmalings 
socken, som låg norr om en linje från Mjösjö över Agnäs bort mot 
Pengsjö och så att säga omfattade Nordmaling med ett tumpek-
fingergrepp - som en rest från forna tider? Fram till dess att 
Bjurholm kom att utgöra eget pastorat från 1815 hade byarna 
där som regel kyrkorätt i Nordmaling, men en del av dem hörde 
till Umeå jordeboksmässigt - samma förhållande som gällde för 
de tre byarna Hörnsjö, Gräsmyr och Mullsjö fram till 1572. 

Sammanfattning 

Jag anser mig ha kunnat visa, att det inte finns några som helst 
bevis för att Nordmalings socken skulle ha blivit avsöndrad från 
Grundsunda omkring 1480. Ordalagen beträffande byarna Ava, 
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Rönnholm och Öresund, sådana de citerats från ärkebiskop Ja-
kob Ulfssons dombrev 1480, tyder i stället på att de överförts 
från en redan etablerad församling, inte att de kvarblivit i en 
moderförsamling. Eftersom den nuvarande kyrkan i Nordma-
ling kan antas vara färdigbyggd omkring 1480, bör byggnatio-
nen ha påbörjats ett eller ett par decennier tidigare, kanske lite 
senare om det rörde sig om en om- och tillbyggnad av en tidigare 
uppförd kyrka. Om socknen, som föreslagits av Ulf Lundström, 
tidigare utgjort en sydlig fjärding av Umeå socken, kan en kyrka 
mycket väl ha varit uppförd väsentligt tidigare än omkring 1480 
och att det nu var fråga om en ny kyrka. 

Topografiskt och vad dialekten beträffar utgör Nordmaling 
snarare en del av Västerbotten än av Ångermanland. Gränserna 
mellan dåvarande Norra Botten och Ångermanland var ganska 
flytande vid den aktuella tiden, men en gräns måste väl ändå ha 
fastställts när begreppet Västerbotten tillkom omkring mitten 
av 1400-talet. I varje fall tidigare (Höjer) var det oklart om lands-
ting hållits i detta nya landskap (som omfattade även den del 
som ligger öster om Torneälven och som avstods vid freden i 
Fredrikshamn 1809), men det utgjorde ett eget prosteri, som 
fram emot slutet av unionstiden delades i två. Nordmaling räk-
nades 1527 till Ångermanlands prosteri och var nu om inte förr 
fast etablerat som en del av Ångermanland. 

I korthet kan följande fungera som diskussionsunderlag: 
Nordmaling ingick i äldsta tider i Umeå socken men fick tidigt 
egen kyrka. Som egen församling avsöndrades Nordmaling från 
Umeå någon gång in på 1400-talet och kom efter hand att räknas 
till Ångermanland, sannolikt före 1480, då en ny kyrka stod 
färdig och då ärkebiskopen Jakob Ulfsson förordnade, att de tre 
sydligaste kustbyarna i socknen skulle föras över till Grundsun-
da församling. 

Leif Grundberg och Carl Szabad, som båda tagit del av mitt manus, tackas 
för viktiga synpunkter! 
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FYR GULLIK DAHLSTEDT 

Kulturhistorisk vandring 
genom det gamla Backen 

Upptakt 

Inför ett nytt stort steg i vår tideräkning passade jag på att den 
10 oktober 1999 ordna en kulturhistorisk vandring genom det 
gamla Backen, dvs. sockencentret i Umeå landsförsamling. 
Medarrangör var Umeå landsförsamling. I de olika bygderna i 
de svenska landskapen utgör de gamla sockenkyrkorna de 
grundläggande karakteristiska monumenten. Det är också av 
intresse att man studerar och försöker bibehålla kringliggande 
hithörande bebyggelse, vägnät och vegetation, så att man tar till 
vara dessa kyrkorter som helheter, både för den kulturhistoriska 
betydelse de har och för deras skönhetsvärden. Till den ovan-
nämnda vandringen skedde samling och utdelning av kartblad 
utanför kyrkporten. I en grupp på 45 personer gick vi efter en 
färdplan med anhalter på följande ställen: Hamnen, Socken-
kyrkan, Österbacken och Västerbacken. I jordregistret har hela 
markområdet betecknats Kyrkobordet. 

Kyrkobordet som helhet 

Före ny länsindelning 1810 begreps med landskapet Västerbot-
ten hela kustlandet på västra sidan av Bottenviken. Vid uttaxe-
ringen 1314 av den s.k. sexårsgärden uppräknas endast två sock-
nar, Uma och Bygda, i det här landskapet. I samband med en 
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organiserad kolonisation från rikssvensk sida med inriktning på 
att öka folkmängden i landskapet och utnyttja den rika laxtill-
gången i älvarna, indelades återstoden av Västerbotten i socknar 
under förra hälften av 1300-talet. Härefter nämns Skellefteå och 
Luleå som egna pastorat med kapellförsamlingarna Lövånger 
resp. Piteå och Torneå. I denna krets tas även Kalix med 1482.1 
alla dessa församlingar, som under tiden blivit självständiga 
socknar, byggdes under slutet av medeltiden nya kyrkor av sten 
med rektangulär grundplan och högt spetsigt sadeltak men utan 
torn. Med största sannolikhet verkställdes denna byggenskap 
under den tid som ärkebiskopen Jakob Ulvsson innehade Väs-
terbotten som personlig förläning med kunglig rätt från 1482. 
Han avgick 1514. 

Kännetecknande för det västerbottniska älvdalslandskapet, 
som uppkommit efter avisning och landhöjning, är längsgående 
älvdalsterrasser med avbrott här och var för tvärgående bäckra-
viner. Dessa drag finns även kring Ume älv. Två kilometer ned-
ströms Baggböleforsen har Ume älv skurit sig igenom en 
isälvsavlagring, Umeåsen (Vindelälvsåsen). Hit upp och ända 
upp till Baggböleforsen har älven varit segelbar, i än högre grad 
förr än nuförtiden beroende på landhöjningen. Samtidigt har 
Umeåsen utgjort ett passande underlag för en väg. Alltsedan 
medeltiden har kyrkplatsen i Umeå socken varit förlagd vid 
korsningen mellan dessa färdleder. 

Uppströms Umeåsen breder den högre älvdalsterrassen - el-
ler platån - ut sig ända fram mot en hög brink framme vid 
älvfåran. Tätt öster om åsen skär en ravin, Storgrova, djupt ned 
i terrängen. Nedströms Umeåsen delar terrängen sig i längsgå-
ende riktning så att en lägre älvdalsterrass vidtar nedanför pla-
tån. Den lägre älvdalsterrassen har till en början en jämnhög 
nivå ovanför älvfåran och är ett hundratal meter bred. 

Umeå landsförsamlings kyrka eller Backens kyrka, som den 
också kallas, är enligt en gammal skriftlig uppgift uppförd åren 
1501-08. Vid det ursprungliga kyrkobygget fick det 44 m långa 
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kyrkskeppet fyra kors- eller stjärnvalv och två utbyggnader: ett 
vapenhus åt väster på den södra långväggen och sakristia fram-
me vid koret på den norra långväggen. Ar 1805 revs det gamla 
vapenhuset, sydportalen mot kyrkorummet sattes igen och en 
ny ingång på västra gaveln togs upp. Samtidigt gjordes alla 
fönster större. Kyrkan har brunnit två gånger: 1893 och 1986. 
Med stående ursprungliga murar och 1952 återinsatta valv re-
staurerades kyrkobyggnaden 1987-90. 

På en geometrisk avritning över Umeå prästbords ägor år 
1714 ligger sockenkyrkan, som den ännu gör, med sitt skepp i 
öst-västlig riktning på den lägre älvdalsterrassen. En nära 100 
m lång och 40 m bred kyrkogård breder ut sig i samma riktning 
med sin bogård. År 1771 nämns också den ännu stående klock-
stapeln, brädslagen och rödfärgad, förfärdigad 1751 av kyrko-
byggmästaren Hans Biskop. Klockstapeln är belägen vid kyr-
kans östra gavel. Två hundra meter väster om sockenkyrkan 
ligger prästgården med mangård och fägård på två samman-
hörande tomter ovanför älvbrinken. Prästbordets ägor i öppen 
åker av sand- och litet lerjord breder så ut sig mot och omkring 
kyrkogården och i den svagt sluttande terrängen ovanför Ham-
nen. Den lägre älvdalsterrassen utvidgar sig öster om kyrkogår-
den samtidigt som den övergår i en sluttning ned mot älvfåran. 

I en tillskriven Delineation och Uthrächning uppå Uhmeå 
Prästebords Ägor på den geometriska avritningen år 1714 upp-
räknas förutom prosten mag:r Nils Grubb följande personer 
med mindre jordinnehav: de två kaplanerna Anders Hernodius 
och Olof Modin, klockaren Herman Mårtensson, kyrkvaktaren 
Mårten Persson och sockenskrivaren Erik Norman. Kaplanerna 
hade emellertid sedan 1690-talet sina egentliga kap lanshemman 
i Hissjö och Håkmark. 

Den högre älvdalsterrassen eller platån är uppdelad av Stor-
grova i två partier, som på kartan 1714 benämns Österbacken 
och Västerbacken. Dessa två höjdpartier, Österbacken, som lig-
ger norr om kyrkan på en höjd av 25-30 m över havet, och 
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Västerbacken, som reser sig väster om kyrkan till omkring 20-25 
m över havet, medverkar till en viss förtätad rumslig sfär om-
kring kyrkan och kyrkogården. Enligt en av landshövdingen i 
Västerbottens län 1695 utfärdad kyrkohusförordning skulle var-
je bonde få ha en stuga med förstuga och kammare och ett stall 
vid sockenkyrkan. Traditionen med kyrkstugor torde dock gå 
längre tillbaka än till denna tidpunkt. På kartan 1714 har ett antal 
allmogens kyrkostugor eller kyrkohus markerats. De finns i två 
grupper, den ena på Österbacken och den andra på Västerback-
en. Vidare har det stått kyrkohus i en tredje grupp på den lägre 
älvdalsterrassen, i Hamnen ovanför älvstranden, 350 m i rikt-
ning ÖSÖ från sockenkyrkan. 

I Stenbergs sockenbeskrivning 1800 förklaras: "Östra Backen 
är en så kallad Kyrkstad, som utom wissa ämbetsmäns och in-
hyses folks gårdar, består endast av Allmogens stugor och stal-
lar, uti hwilka de wistas när de resa neder till Kyrkan, den är 
anlagd i form af gator, som dock äro nog mycket oregelbundna." 
Västra Backen och Hamnen sägs vara likadana. 

I byggningabalken i Sveriges rikes lag 1734 var infört, att bön-
derna i socknen och i häradet förutom kyrka med klockstapel 
och kyrkogårdsmur samt prästgård skulle bygga vissa andra 
allmänna hus. Dessa, som var sockenstuga, fattigstuga och tion-
debod resp. tingsbyggning och fängelse, har tyvärr inte märkts 
ut på landkartorna men uppgifter om dem ges i Israel Lindahls, 
Pehr Stenbergs och J.A. Linders sockenbeskrivningar från 1771, 
omkring 1800 respektive 1857. 

På den geometriska avritningen 1714 och på laga skifteskar-
tan över Umeå prästbords ägor 1839 löper tre stegvis förlängda 
och förbättrade kyrkvägar till sockenkyrkan. Österifrån, från 
Umeå stad, inlöper allmänna landsvägen längs kusten. Den har 
ett färjeställe för överfart över Ume älv vid Hamnen för vidare 
färd på kustlandsvägen. Annars fortsätter vägen rakt fram ge-
nom den här belägna kyrkstaden med samma namn, Hamnen. 
Enligt Stenbergs sockenbeskrivning 1800 låg tingshuset, socken-
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stugan och sockenfängelset tätt vid älven, strax väster om Ham-
nen. Norrifrån kommer kyrkvägen från Degerfors in på Öster-
backen, och västerifrån drar kyrkvägen från Vännäs fram över 
Västerbacken. 

På grund av erosion av strandbrinkarna gjordes i början av 
1800-talet en omläggning av landsvägen på sträckan mellan 
Umeå stad och Backen. Därvid förbättrades en befintlig väg på 
skogbeväxt hedmark, som längre norröver via Grisbacka, Grub-
be och Västerhiske kommer in på Österbacken. Den slutgiltiga 
omläggningen av landsvägen hade föregåtts av prästgårdens 
flyttning till Österbacken 1790 och omorientering av kyrkans 
ingång till den västra gaveln 1805. Till norra sidan av den öster-
ifrån inkommande vägen på Österbacken anslöt Exercitieheden, 
som var Umeå kompanis exercisplats. Enligt Stenbergs socken-
beskrivning 1800 låg "Krono- och munderingsbodarne" öster 
om Ecercitieheden. Den stora Kronoboden användes för för-
varing av kronans andel av sädestionden. Den står numera 
vid Västerbottens museum på Gammlia. I munderingsboden 
förvarades kronans munderingar, gevär, tält m.m. 

Förrättning för laga skifte å Umeå prästbords ägor inleddes 
1839 med följande delägare och boställsinnehavare: prosten och 
kyrkoherden professor A.A. Grafström (med 61/64 mantal), de 
båda komministrarna vice pastorer J.A. Linder och P.A. Falck 
(var och en med 3/32 mantal) samt klockaren C.G. Lind (med 
23/128 mantal). Ombud för Umeå sockenmän anmälde sig. Se-
nare kallades också de personer som hade upplåtelser på präst-
bordets mark, dels gårdstomter på Östra Backen och Västra 
Backen, dels nybrukslotter i nybruket Klockaremyran m.fl. stäl-
len. Tolv personer är angivna med namn. Som socknens platser 
beskrevs och avgränsades tre områden mellan prästbordets 
ägor på laga skifteskartan: på Östra Backen, på Västra Backen 
och vid Hamnen. Pastors boställsgård, dvs. själva prästgården, 
som sedan 1790 var förlagd till en ny tomt på Östra Backen, 
ingick i socknens område. Nu gjordes utbyte av mark, så att all 
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mark som låg mellan (vice) pastor Linders gård i öster å ena 
sidan och länsman Ljungbergs, kantor Linds och skräddare 
Bergmarks gårdar i väster å den andra, ända upp till allmänna 
landsvägen i norr, räknades till kyrkoherdebostället. Därigenom 
vanns friare utrymme för prästgården. Samtidigt skulle varje 
sockenman som var berättigad att äga ett s.k. kyrkohus, utan 
ersättning få begagna sitt hus, så länge det var i användbart 
skick, även om det inte var beläget på socknens nu avgränsade 
platser. I samband med att Umedalens sjukhus anlades på Kyr-
kobordets mark och togs i bruk 1934, kom återstående kyrkstu-
gor i de tre kyrkstäderna förr eller senare att tas bort. 

I och med att folkskolestadgan 1842 hade trätt i kraft, ålades 
socknarna att skaffa sig skolhus. Härigenom tillkom kyrkskolor-
na som ett nytt inslag kring sockenkyrkorna. 

Hamnen 

Den gamla landsvägen längs norra sidan av Ume älv är bibehål-
len som gång- och cykelled. Den här vägen passerar genom 
området för den förutvarande kyrkstaden Hamnen och fortsät-
ter sedan, med avbrott för den utbyggda kyrkogården, upp på 
Västerbacken och kallas i dag Häradsvägen. Här vid Hamnen 
stod vi och såg ned över den branta slänten och den med sten-
bumlingar förstärkta strandkanten vid det gamla färjestället. 

En av deltagarna i vandringen, Harriet Åberg, upplyste oss 
om förändringar i landskapet sedan hon var barn, angående 
Hamnforsen i älven m.m. I samband med anläggandet av Stor-
norrfors vattenkraftverk, i drift sedan 1958, grävdes älvbottnen 
ut utanför Hamnen och byggdes en bank upp, som planterades 
med tallskog. 

I kolonisationskonceptet för kustlandet på västra sidan av 
Bottenviken ingick, att kyrkan och kungamakten engagerade 
handelsmän, som seglade med egna fartyg, som förmedlande 
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redskap. Kanske var det sådana män som först satte upp stugor 
vid en säsongvis nyttjad marknadsplats här nere vid Hamnen. 
Under den katolska tiden och framåt företog ärkebiskopen i 
Uppsala sina visitationsresor på sommaren med båt hit upp till 
sockenkyrkorna i Västerbotten. Härvid anlöpte ärkebiskopen 
sockencentret i Hamnen. Konungsboden vid Umeå hamn, dvs. 
Hamnen vid Umeå sockens kyrka, omnämns 1549. Den använ-
des för förvaring av salt till insaltning av lax från kronolaxfiske-
na vid Norrfors och Klabböle. 

Gustav I och hans söner strävade efter att koncentrera allt 
landsköp och bondeseglation till städer. I Västerbotten gjordes 
ett första misslyckat försök 1589. Beträffande den beslutade sta-
den Umeå anbefalldes de bönder i socknarna Umeå, Bygdeå och 
Lövånger som idkade landsköp att flytta samman och bygga 
gårdar åt sig på en utsedd stadsplats vid sockenkyrkan, enligt 
uppgift vid Hamnen. 

En särskilt märkvärdig händelse var Karl XI:s resa till Norr-
land med Torneå som resmål på försommaren 1694, en resa som 
gjordes med häst och vagn på sommarlandsvägen längs kusten. 
I "Carl XI:s Almanacksanteckningar" sägs om kungens ankomst 
till Umeå den 9 juni: "dijt K. M. kåm straxs äfther middagen, 
sätiandhes medh färien och båttar öfwer älfwan til Kongsgåård-
hen och stadhen". Troligen var det med färjan här uppe vid 
Hamnen och inte nere i staden, som Karl XI passerade med sitt 
följe. Från färjestället fortsatte kungen tydligen på landsvägen 
via den i Grisbacka belägna Kungsgården in till staden. 

Området närmast sockenkyrkan 

Där vägen utefter södra kyrkogårdsmuren förut hade status 
som sockenväg, fortsatte vi vandringen in på den utbyggda kyr-
kogården. I den gamla bogården, som är upplagd som en 
gråstensmur, finns fyra ståtliga portar i nyklassisk stil med 
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vitrappade kvadratiska pelare, krönta av svartmålade plåthät-
tor. Inne på kyrkogården har gravplatser med prydliga stenar 
blivit resta över bönder från byarna ute i socknen och deras 
familjer. Somliga av de begravda har titlar som kyrkvärd, nämn-
deman, byggmästare osv. 

Där vi gick på södra sidan av kyrkan och vidare västerut 
kunde jag visa på kyrkoherden (1713-24) och prosten Nils 
Grubbs gravhäll. Om hans fruktbringande strävanden att höja 
kyrkodisciplinen och den andliga vården i dåvarande Umeå 
storsocken berättas i Bygdens herdaminne. Grubb har efter-
lämnat en självbiografi, i vilken han omnämner de ryska härj-
ningstågen under åren 1720 och 1721 i slutskedet av stora nor-
diska kriget. 

Vid den mångkunnige förste komministern (1823-77) Johan 
Anders Linders vackra vinlövsutsirade gravsten kunde Harriet 
Åberg meddela, att Linder själv utformat stenen. Vid sidan av 
sin prästgärning fungerade Linder även som en av landshöv-
dingen betrodd arkitekt och byggmästare. Jan Nilsson, f.d. ar-
kivchef på Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå, 
lade till några ord om Linder som en mycket skicklig uppteck-
nare av dialektord till J. E. Rietz' Svenskt dialektlexikon. Vi pas-
serade också kyrkoherden (1836-70) och kontraktsprosten An-
ders Abraham Grafströms gravsten. Denne ägnade sig åt 
skaldekonst och vann 1839 inträde som en av de aderton i Svens-
ka akademien. Han var också en framåtblickande handlings-
kraftig man med sinne för norrländsk samhällsutveckling. 

Den högsta gravstenen är rest på inspektorn vid Baggböle 
sågverk C. W. Bergströms gravplats. Över tre meter hög, av grov-
huggen granit och utan annan utsmyckning än en oval slät för-
sänkning med en kort namninskrift ruvar den som en målerisk 
accent mellan rader av högt uppvuxna lövträd. 

Längst västerut på den lägre älvdalsterrassen låg tidigare 
prästgården med sina knuttimrade omålade byggnader, täckta 
med näver och takved. Om kyrkoherden (1619-45) och prosten 
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Olaus Petri Niurenius förtjänster för Umeå storsocken, som un-
der hans tid även omfattade Lycksele lappmark, redogörs i Byg-
dens herdaminne. I samband med sitt tillträde i pastoratet år 
1619 upprättade kyrkoherden ett inventarium över husen i 
prästgården samt över säd och boskap, och följande beskrivning 
bygger på detta inventarium. Österifrån, från kyrkvägen utgick 
en tillfart till prästgården. Tillfarten hade prästgårdens fägård 
på norra sidan och ändade rakt fram mot dess mangård. Genom 
en präktig portloftsbyggnad med ett portlider mitt på for man 
in på östra sidan av mangården. På den norra sidan låg tydligen 
det som var den gamla man- eller sätesbyggningen, och längs 
den södra sidan hade en nyare sätesbyggning blivit förlagd. De 
utgjorde två enkelradiga stuglängor med blybandsfönster, käl-
lare på ena ändan m.m. Den nyare sätesbyggningen var byggd 
med en övervåning med korstak över förstugupartiet. Bortanför 
den nyare sätesbyggningen låg kockstuga, bryggstuga samt 
mjölk- och pigkamrar, vilka rum antagligen var inrymda i en hel 
huslänga, samt en särskild stuga, uppförd 1620, avsedd för den 
vid den tiden ende kaplanen i församlingen. På västra sidan av 
gården låg stall, vedlider, mältstuga och drängstuga. Utanför 
porten stod kornboden och badstugan samt i fägården tre fähus, 
två halmlider och två kornlador. Fäpigan Gölu, som lämnade 
över boskapen, vittnade om dess ålder. 

Sockenmännen höll som vanligt hela gården, kyrkoherden 
bekostade endast drängstugan och andra små hus. I övrigt för-
delades husrummen i prästgården 1635 på tredingar i socknen: 
norra, södra resp. översta tredingen. 

Vid den geometriska avritningen år 1714 uppges, att prästbor-
det har två humlegårdar, den ena vid prästgården och den andra 
nere i Hamnen, samt 1/3 i ett laxfiske med notdräkt i älven i lag 
med Baggböleborna. Kvarnställe med kvarn ligger på Tjäla-
marksskogen. 

Sockenböndernas skyldighet att bygga laga hus å kyrkobol 
och prästens plikt att på egen bekostnad hålla husen hade blivit 
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införd i kyrkobalken i de olika landskapslagarna. Härvid var ett 
särskilt rum eller hus inberäknat med avseende på biskopens 
avpassade rätt att erhålla gästning med sitt följe hos prästerna 
vid visitation i sockenkyrkorna. Detta byggande och underhåll 
omfattande sju laga hus reglerades i Karl IX:s mandat om präst-
gårdarnas byggning 1607 och infördes under hand i Karl IX:s 
husesynsordning, gällande sedan (ca) 1590, och i Karl XI:s re-
noverade husesynsordning 1681. Här förklarades, att husesyn 
skulle hållas i prästgården av fogden och häradshövdingen och 
män av utsocknes nämnd. 

Prästbolen i Västerbotten, särskilt i Umeå, Skellefteå, Piteå 
och Luleå, var jämförelsevis stora. I omvänd proportion gent-
emot det övriga riket erhöll sockenprästerna i Västerbotten 2/3 
av hela sädestionden (i otröskad säd) och kronan 1/3 (i tröskad 
säd). Socknarna var vidsträckta och svårskötta med små in-
komster och sportler (biinkomster av ämbetet) i förhållande till 
arbetet. Mer än på andra orter hade prästerna tyngande sociala 
och andra förpliktelser. Där prästgårdarna låg på dagsrese-
avstånd från varandra längs kusten och kungliga kurirer eller 
ämbetsmän samt övriga resande, även till och från Finland, 
ovillkorligen måste passera, fick de nämligen fungera som gäst-
givare i socknen. Denna ordning, i vilken det ser ut som om 
länsmännen senare ryckte in, avlöstes genom en krögar- och 
gästgivarordning 1651. Efter en fastställd tiondesättning 1758 
erhöll därefter sockenprästerna i Västerbotten 1/3 av sädes-
tionden. 

På riksdagarna 1720 och 1727 begärde allmogen underrättelse 
om vilka de sju laga husen egentligen var och närmare besked 
om längden och bredden på dem. Beträffande de två husen stu-
ga och sovstuga beskrevs då en symmetriskt utformad byggnad 
med en stor sätesstuga mitt i huset, bakom förstugan. Den här 
typen av planlösning med en stor mittsal bakom förstugan hade 
införts för de s.k. karaktärsbyggningarna på de indelta officerar-
nas boställen med en ritning gällande överstarnas boställen, tro-
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ligen 1696, och togs åter upp i fullständiga mönsterritningar vid 
Kungl. Maj:ts förordning om regements- och kompaniöverbe-
fälets boställen 1730. Därtill lades två friliggande flyglar i man-
gården. 

Under de ryska härjningstågen i de västerbottniska kustbyg-
derna brändes husen i prästgården ned 1720 och 1721. En ny 
stugbyggnad med fyra tvärgående rumsavdelningar och bly-
bandsfönster uppfördes 1722 på norra sidan i mangården. Här-
till byggdes en ny portloftsbyggnad och andra hus. I portlofts-
byggnaden, som förlades på södra sidan av mangården, fick 
portlidret mitt på i stället fungera som vedlider. Loftrummen 
försågs nu med öppen spis. I stället för den 1722 uppsatta stug-
byggnaden uppfördes 1756 en ny symmetriskt utformad längre 
sådan i fem tvärgående rumsavdelningar. Den besiktigades 
1759 och 1789. Vid sistnämnda husesyn antecknades, att sätes-
byggningen blivit brädfodrad och rödfärgad samt att nya kitt-
fönster blivit insatta. 

Österbacken 
På en lång trätrappa i två etapper klättrade vi upp för den höga 
slänten till tomtplatsen för den nuvarande prästgården på Ös-
terbacken. Vid av- och tillträdes husesyn på den dåvarande 
prästgården 1789 hade den tillträdande kyrkoherden Jacob Eu-
renius åter väckt frågan om flyttning av hela åbyggnaden till en 
ny tomt på Österbacken "samt at therigenom kunna undwika 
then skada som nu warande sidländta och sumpiga tomten både 
å Mann- och Ladugårdshus förorsakat". Man ville även vinna 
mera utrymme till "ordentlig byggnad". I en försäkran 1796 
förklarade Eurenius, att allmogen av Umeå socken med en dryg 
kostnad på "ett beqwämligare ställe" uppbyggt en ny prästgård, 
som var större än lagen utstakade o.s.v. Han förband sig att 
vidmakthålla hela denna prästgård utan att hädanefter betunga 
allmogen härmed. Prosten Eurenius dog 1797. Av- och tillträdes 



Prästgården på Österbacken. Mitt fram ligger sätesbyggningen, uppförd 
1790, försedd med ny brädfodring och vitmålad 1901, och till vänster 
bryggstugulängan, byggd 1874. Foto av författaren 1984. 

husesyn hölls åter år 1800 i den nya prästgården på Österbacken. 
Den ännu stående, 26 m långa man- eller sätesbyggningen 

med en ursprungligen tvärs genom huset gående förstuga och 
fyra rum i två rader på vardera sidan, var uppsatt 1790 av tall-
timmer i två våningar med ett valmat, brutet tak. Byggnaden 
hade blivit placerad med framsidan mot norr och grupperad 
med två friliggande 28 m långa flygellängor på ömse sidor, lika-
ledes försedda med brutet tak. I den främre rumsraden, mot 
norr, låg - öster och väster om förstugan - kök och kökskammare 
resp. pastors mottagningsrum och skrivkammare. Den bakre 
rumsraden, mot söder, bestod sannolikt - öster och väster om 
förstugan - av matsal och sängkammare resp. förmak och gäst-
kammare. I övervåningen var en stor sal inlagd tvärs genom 
huset. 

Östra flygelbyggningen, som var den från den gamla präst-
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gårdstomten hitflyttade sätesbyggningen, innehöll ett stort kök 
bakom förstugan, bryggstuga med bakugn och brännhus med 
brännvinspanna på södra ändan samt drängstuga och visthus 
på norra ändan. I Västra flygelbyggningen ingick hemlighus, 
vagnslider, redskapshus och vedlider. På laga skifteskartan 1839 
ges närmare upplysningar. Från landsvägen leder en 60 m lång, 
rak allé fram mot prästgården och ändar framför en 70 m i djup-
led sammanhängande, 26 m bred gårdsplats. Närmast landsvä-
gen står först en fähuslänga i öster och ett stall i väster och så de 
två flygellängorna. En spannmålsbod ingår visst också i öster. I 
fonden, med förstugudörren mitt på, ligger den brädfodrade 
och rödmålade sätesbyggningen, täckt med i tjära sjuden tak-
spån av furu. 

Det är inte känt, vem som har ritat eller byggt den nya präst-
gården. Vi vet inte, om det är Jacob Thomasson Rijf, som blivit 
antagen som länebyggmästare i Västerbottens län 1784 eller nå-
gon annan byggmästare. Sätesbyggningen är i båda våningarna 
försedd med höga tvåluftsfönster med mittpost och tre rutor i 
var luft. Dessa fönster är anordnade i sju fönsteraxlar på lång-
väggarna och två på gavlarna samt målade med grå oljefärg. Det 
lär ha varit första gången fönster av denna typ med s.k. stora 
rutor togs i bruk här i socknen. 

I husesynsprotokollet år 1800 förklaras om "denna utmärkt 
wackra Prästgårdsbyggnad": "Gården [är] öppen och utan 
stängsel men [harl en straxt utanför manbyggningen på södra 
sidan under Probsten Eurenii besittningstid med dess bekost-
nad anlagd Kjöks Kryddgård af 4 smärre qwarter, omstängd 
med Plank 153 1/4 Aln långt af gröfre spirwirke häftadt och fast 
spikadt wid i jorden nedgrafne Stolpar, samt en gånggrind af 3 
Alnar bredd på hwarje sida om Kryddgården." 

På den gamla prästgårdstomten nere vid älven redovisas på 
laga skifteskartan 1839 trösklada och storhässja, som inte blivit 
flyttade tillsammans med den övriga åbyggnaden till den nya 
tomten på Österbacken. 
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Sockenstugan och tingshuset nere vid Hamnen hade använts 
av svenska armén som sjukhus under finska kriget 1808-09. De 
brändes upp av dess folk 1809.1 protokollet 1810 för domkapitlet 
i Härnösand tas Umeå prästgård upp. Den nya prästgården på 
Österbacken hade - under en ledighet i pastoratet - också blivit 
rekvirerad som sjukhus och därigenom illa medfaren. Domka-
pitlet avslog ansökan om reparationsanslag. Enligt en anteck-
ning i Umeå landsförsamlings arkiv hade ryssarna köttbod i 
matsalen och yxhugg påträffades i golvbräderna, då golvmattan 
togs bort. 

Inom ett inhägnat område i nordöst på den gamla Exercitiehe-
den ligger en begravningsplats över de krigsmän som varit in-
kvarterade i kyrkstäderna Hamnen, Österbacken och Väster-
backen och som döden skördat: "700 å 800 Personer utom ett 
stort antal Ryssar", uppges det i Stenbergs sockenbeskrivning. 

I viss mån behöll prästgårdarna sin betydelse som gästgiveri-
er även efter inrättandet av allmänna gästgivargårdar 1651. Som 
statliga utposter tjänade landsortsprästerna som värdar för ge-
nomresande ståndspersoner. Anders Abraham Grafström och 
hans hustru Helena Sofia, född Franzén, gjorde dessutom - un-
der tre decennier från 1836 - prästgården på Österbacken till en 
samlingspunkt för det bildade umgänget i Umeorten med en 
s.k. litterär salong. 

Östra flygelbyggningen ersattes 1874 av en ny byggnad med 
bryggstuga, drängstuga m.m. på samma plats. I stället för Väst-
ra flygelbyggningen byggdes en ny uthuslänga med stall något 
längre åt väster; den avsynades 1901. Själva sätesbyggningen 
försågs med ny brädfodring och målades med linoljefärg med 
blyvitt 1901-02. 

Prästgården i Umeå landsförsamling kom att kallas Prostgår-
den, då kyrkoherdarna gång efter annan utsågs till kontrakts-
prost. Som barn bar Harriet Åberg post till Prostgården. Arren-
dator med familj bodde då i bryggstugubyggnaden. Harriet gick 
genom allén, fortsatte in genom köksingången och lämnade pos-
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ten till tant Hilda eller hennes syster tant Hulda. Det var under 
teol. dr Olof Ahnlunds och hans hustrus tid (från 1895). Till jul 
fick Harriet fem kronor och några Åkerö-äpplen som belöning. 

De båda komministrarna i Umeå landsförsamling hade byggt 
och förfogat över egna gårdar i anslutning till komministerbo-
ställena, den ena på Österbacken och den andra på Västerback-
en. Dock var det visst församlingen som uppförde nya kommi-
nisterbostäder 1893-96 på Kyrkobordet och 1909 vid Tavelsjö 
kapellkyrka. 

I enlighet med Ecklesiastik boställsordning 1910 skulle präst-
gården som bostad skiljas från prästlönejorden. Kyrkoherde och 
komminister skulle förses med prästgård bestående av vissa 
laga hus och trädgård. Den återstående prästlönejorden skulle 
utarrenderas. I sin skrivelse till Kungl. Maj:t angående nybygg-
nader å prästgårdar skrev "biskopen i ett av våra nordligare 
stift", uppenbarligen biskopen i Luleå stift Olof Bergqvist, som 
var riksdagsman i första kammaren från 1912: "Lika mycket 
som det bör ligga i vederbörande tjänsteinnehavares intresse att 
erhålla ett ändamålsenligt och i sin enkelhet trevligt hem, lika 
mycket bör det framstå för det allmänna såsom angeläget, att åt 
de prästgårdar, som under de närmaste åren nybyggas inom 
riket, förlänas en karaktär och ett utseende i övrigt som verkar 
uppfostrande på smaken och kan låta prästgårdarnas enkla och 
rena stil bliva föredömlig vid byggandet i orten." Byggnadssty-
relsen lät också upprätta normalritningar till sex typer av präst-
gårdar för Övre Norrland 1916. Dessa normalritningar kom att 
tillämpas i andra församlingar, t.ex. 1927-28 för det nya kommi-
nisterbostället i Bjurholm och det i Botsmark. 

Biskopen i stiftet här uppe förebådade alltså redan på 1910-
talet ett intresse för byggande i Umebygden av s.k. västerbot-
tensgårdar och andra till prägel och utseende anpassade små-
hus. En sådan arkitektonisk inriktning för Västerbotten tog läns-
arkitektkontoret och länsmuseet åter upp i samband med att det 
nya egnahemslånet 1948 började tillämpas. 
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Inför år 2000, då svenska kyrkan skiljs från staten, frågar man 
sig hur de gamla sockenkyrkorna med kringliggande tillhöran-
de bebyggelse skall hållas vid makt som miljöer i framtiden. 
Prästgården i Umeå landsförsamling med den 1790 uppförda 
sätesbyggningen och en bryggstugulänga, uppförd 1874, har 
lagts in som ett reservat för befintlig kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse i stadsplanen, fastställd 1983. En stolpbod står också 
kvar på prästgårdstomten. Vice pastor Linders gård i öster å ena 
sidan har åsatts samma bestämmelse i stadsplanen, medan tre 
bostadshus i väster, som ligger på samma gårdstomter som de 
tre vid laga skiftesförrättningen ovan nämnda, å andra sidan 
enbart uppges ha kulturhistoriskt intresse. 

Under vandringen mötte Lennart Marklund, ordförande i 
kyrkorådet, upp i prästgården på Österbacken. I den 1790 upp-
förda sätesbyggningen används numera bottenvåningen som 
kontors- och expeditionsrum för pastorsämbetet och övervå-
ningen som tjänstebostad för kyrkoherden. I samband med att 
den nuvarande kyrkoherden avgår med pension år 2000, håller 
Umeå landsförsamling på att planera för en sammandragning 
av hela församlingsverksamheten till prästgårdstomten på Ös-
terbacken. Man planerar att avyttra församlingshemmet på 
Backenvägen och i stället diskuteras en ny byggnad i flygelläge 
väster om sätesbyggningen och med ett souterrängplan i slänten 
mot kyrkan och kyrkogården. Min rekommendation är, att den 
1790 uppförda sätesbyggningen bevaras som en helt fristående 
byggnad och inte sammanlänkas med den påtänkta nybygg-
naden. 

Västerbacken 
Med tillstånd att ta en genväg över en intilliggande tomt nådde 
vi snart ned till den norrifrån inlöpande kyrkvägen på Öster-
backen, vilken som gata blivit benämnd just Kyrkvägen. Via 
bron över Storgrova gick vi upp på den gamla kyrkvägen på 
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Klockargården på Västerbacken. Skolbyggnad uppförd 1847, försedd med 
högre fönster i skolsalen ca 1917. Foto av författaren 1999. 

Västerbacken, benämnd Häradsvägen, och in genom ett par fina 
grindar till Klockargården. Där ligger den brädfodrade och röd-
målade skolhuslängan i fonden. Förstugudörren sitter mitt på 
framsidan, på en prydlig kvist med avsneddade hörn, och har 
tre fönsteraxlar på var sida. 

Efter beslut på sockenstämma inköpte Umeå sockenmän 1845 
av Norrfors-bonden Per Erikssons arvingar en byggnad "i be-
fintligt skick", som stod på Västerbacken och sannolikt fungerat 
för kyrkstuguändamål. Genom om- och tillbyggnad av detta 
hus färdigställdes 1847 den nya skolbyggnaden med en lärar-
bostad i västra ändan och en stor skolsal i östra ändan. Pastor 
J.A. Linder var "entreprenör" vid denna byggenskap. Skollärar-
tjänsten kopplades snart till befattningen som klockare och bo-
ställsinnehavare. En ladugårdsbyggnad och andra hus byggdes 
härvid strax väster om skolbyggnaden. Skolsalen byggdes om 
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med högre rumshöjd och högre fönster 1917 eller något år tidi-
gare. Av husen vid klockarbostället står fortfarande en bagarstu-
ga och en stolpbod kvar och medverkar till en genuin grupp, 
omgiven av höga lövträd. 

Gammskolan, som skolbyggnaden kallades, ställdes i 
ordning och togs i bruk som textiltrycksverkstad 1975. Den 
benämndes härvid Klockargården. Den gamla skolbyggnaden 
disponeras numera av Umeå Waldorfskola för skolbarnsbespis-
ning. 

Inne i Klockargården bänkade vi oss kring dukade kaffebord. 
Folkskollärare Harriet Åberg berättade hågkomster från det 
svunna Backen. Hennes far, Edvard Åberg, började som folk-
skollärare och kantor vid Umeå landsförsamlings kyrka 1917. 
Då han och hans hustru flyttade in på klockarbostället till julen, 
stod Helena Degerman, som städade i skolsalen, och tog emot 
dem på brotrappan. Av parets tre döttrar var Harriet fyra år och 
yngst. Klasserna 5 och 6, som Edvard Åberg förestod, höll till i 
Gammskolan. De lägre klasserna var däremot inrymda i Kom-
munalhuset på Österbacken, uppfört för brandstodspengar se-
dan kyrkan brunnit 1893. 

Edvard Åberg introducerade ett nytt inslag i församlingsverk-
samheten på Backen: Backens manskör 1919 och Backens kyr-
kokör något senare. 

För att tillhandahålla lokaler för sockenstugu- och tingshus-
funktionerna i stället för de efter finska kriget 1808-09 nedbrän-
da husen beslutade Umeå sockenmän 1813 att bygga ny socken-
stuga och tingshusbyggnad på den gamla tomten vid Hamnen. 
På inrådan av kontraktsprosten Olof Hambraeus och andra 
ståndspersoner i socknen togs efter omröstning ett nytt beslut, 
som gick ut på att av komministeränkan Maria Haeggström an-
skaffa en befintlig byggnad i två våningar på Västerbacken för 
samma ändamål "bestående af 2:ne rymliga salar, samt 4 st. 
kamrar med beqväm uppgångstrappa". Detta beslut verkställ-
des. Sockenarresten förlades där i närheten. Tingshusbyggna-



41 Oknytt 1-2/2000 

den i två våningar stod på en tomt längre västerut på Väster-
backen med södra gaveln ut mot älvbrinken. Som barn kröp 
Harriet och hennes lekkamrater in genom ett källarfönster i det 
gamla tingshuset, som då stod tomt och oanvänt. De hittade 
bilor och handklovar i en skrubb. Tingshusbyggnaden är riven 
sedan 1926. Den rödmålade sockenarrestbyggnaden står fortfa-
rande kvar på Västerbacken. 

Sedan gammal tid hade bönderna brukat ge husly åt fattiga 
och husarma kvinnor i sina kyrkstugor. Harriet Åberg berättade 
om olika invånare i stugorna längs Häradsvägen: om tant De-
german, soldatänkan från Baggböle, som medellös fått lämna 
soldattorpet med åtta barn och sökt sig in på Kyrkoplatsen med 
sina tillhörigheter på en kärra - där kunde hon påräkna arbets-
förjänster - och om de två damerna från Malmberget, madam 
Boman och fru Nyström. Madam Boman var ett rekorderligt 
fruntimmer, som rökte pipa och gav sig i kast med allehanda 
tunga sysslor. Ibland brukade hon klena spisar. Fru Nyström 
däremot satt mest hemma och klippte mattrasor av tyg som 
madam Boman skaffat hem. 

Förvånat tacksamma över att det inte hade regnat, fastän det 
varit en smått mulen höstdag, bröt vi upp. "Det här är folkbild-
ning", sade en av deltagarna i vandringen, innan hon gick. 

Källor och litteratur 

Otryckta källor 

Forskningsarkivet vid Umeå universitet. 
Domkapitlets i Härnösand arkiv: protokoll, huvudserien (mikrofiche). 
Krigsarkivet. 
Husesynskontorets arkiv: Tält och byggnader. Byggnader. Ritningar och 

Planscher: Signum 2 d-e, 5,8 a-f och 58 a-f. 
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Landsarkivet i Härnösand. 
Umeå landsförsamlings arkiv: inventarium 1619 och rannsakning om hu-

sen i prästgården 1635; husesynsinstrument vid Umeå sockens präst-
gård 1789 och 1800; Jacob J. Eurenius' förbindelse om prästgårdsbygg-
naden 30 maj 1796. 

Umeå tingslags häradsrätts arkiv: husesynsprotokoll vid Umeå sockens 
prästgård 1730 och 1759. 

Lantmäteriverket. 
Lantmäteristyrelsens arkiv: Kyrkobordet i Umeå socken (geometrisk av-

mätning 1714-15, laga skifte 1841). 
Riksarkivet. 
Serien Kungliga arkiv: Vol. k 349: Effter thetta sätt vill högborne Herre och 

furste H:r Carll, Sveriges Rijkes arf furste, Hertig till Södermanlandh, 
Närke och Wermelandh, att hans K. M:ts Heradz och Landhbofogter 
skola synn hålla om huss bygning, och annat som hemmanet Böör 
hållas wid macht medh ... 
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Tryckta källor 
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Kongl. May:tz Husesyns Ordning - 18 juli 1681. 
Kongl. May:tz Reglemente och Förordning Innehållandes den Methode 

eller Process som föllias och i acht tagas bör wid Huuse Syners förrä-
tande öfwer Officerames Boställen - 13 juli 1696. 

Kongl. Maj:ts Nådige Resolution och Förklaring Öfwer Samtelige Allmo-
gens allmänne Beswär - 25 maj 1720 (§ 41: angående prästgårdsbygg-
naden) och 1 aug. 1727 (§12: angående prästgårdsbyggnaden). 

Kongl. Maj:ts Nådige förordning Om Regiments- och Compagnie-Öfwer-
Befälets Boställen wid the Indelte Regimen terna til Häst och Foot - 12 
febr. 1730. 

Sveriges Rikes Lag gillad och antagen på Riksdagen Åhr 1734. Rättshisto-
riskt bibliotek. Trettiosjunde bandet. Utgiven i faksimil. Stockholm 
1984. 
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STEFAN GELFGREN 

Erik Janze, en obemärkt tjänare 
i Guds rike 

Inledning och bakgrund 

Erik Janze föddes i trakten kring Vindeln och fullgjorde sin tjänst 
som kolportör i Umeå och Bollsta. Han var verksam inom det 
inomkyrkliga väckelsesamfundet Evangeliska Fosterlands-Stif-
telsen (EFS eller Stiftelsen) mellan åren 1878 och 1898. Mitt syfte 
är att genom honom spegla en "vanlig" kolportörs verksamhet, 
hans självbild och syn på det egna arbetet. 

Vid en genomläsning av Janzes korrespondens med EFS får 
man intrycket att han var en ordinär kolportör. Att jag valt just 
honom beror på att han passar väl in i mitt avhandlingsarbete 
om EFS under 1800-talets andra halva där jag delvis fokuserar 
på Umeåområdet. I EFS-arkivet, deponerat i Stockholms stads-
arkiv, finns ett relativt komplett källmaterial efterlämnat av ho-
nom, vilket innefattar ansökningshandlingar till kolportörs-
skolan, examensbetyg och en i stort sett komplett brevsamling. 
Att han dessutom var en flitig brevskrivare, som i sina brev 
utvecklade tankar kring sitt värv bidrar också till valet. 

EFS grundades 1856 med syftet att tillvarata den frivilliga och 
kyrktrogna verksamhet som fanns inom väckelserörelsen. En 
viktig orsak till EFS bildande var det upplevda hotet från den 
frikyrkliga baptismen som omkring 1800-talets mitt hade börjat 
att sprida sig i landet. Genom att bilda EFS ville man skapa en 
koordinerande och kontrollerande instans för den evangelisk-
lutherska väckelsen, det vill säga den inomkyrkliga delen av 
väckelserörelsen. En tanke var att man skulle mota de kyr-
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kosplittrande tendenser som främst baptisters och mormoners 
utbredning innebar. Stiftelsen ville också revitalisera statskyr-
kan som man ansåg blivit allt för institutionaliserad och sekula-
riserad. 

EFS bestod under de första tjugo åren av en fristående, egen-
mäktig och högreståndspräglad tolvmannastyrelse i Stockholm. 
1874 ökade det folkliga inflytandet genom införandet av medbe-
stämmande årsmöten och möjlighet för föreningar att ansluta 
sig till Stiftelsen, men den patriarkaliska prägeln kom att leva 
kvar till 1900-talets början. 

Vad gäller kolportörsverksamheten var den tillsammans med 
skriftspridningen EFS viktigaste verksamhetsområde vid grun-
dandet. Vid tiden före Stiftelsens tillkomst hade både kolportö-
rer och skrifter av olikartade religiösa inriktningar florerat. EFS 
ville nu utgöra ett kontrollerande organ för att kunna garantera 
den evangelisk-lutherska läran - man kan med ett modernt ord 
tala om en kvalitetssäkring av den inomkyrkliga väckelsens 
verksamhet. 

För att bli kolportör krävdes en ansökan till EFS som förutom 
ett personligt ansökningsbrev skulle innehålla rekommendatio-
ner från av styrelsen "betrodda präster". Det fanns också krav 
på ekonomisk stabilitet samt profan och religiös kunskap som 
skulle vidimeras av präst. Från och med 1862 fanns även en 
kolportörsutbildning att tillgå i anslutning till EFS. 

Kolportörerna var tänkta att sprida skrifter och samtala med 
människor de mötte, göra sjuk- och hembesök, allt med syftet att 
sprida Guds ord. Däremot skulle de inte predika till folksam-
lingar, alltså med egna ord och tankar förmedla gudsordet. Det 
var förbehållet kyrkans prästerskap. Kolportörerna inriktades 
till att tala med människor ur de breda folklagren och därför var 
det vanligt att de själva kom från samma samhällskikt. Det var 
alltid män, vanligtvis från lägre hantverkar- eller högre jordbru-
karskikt, som blev kolportörer. Eftersom de skulle kunna tala till 
folk på folks vis och inte förhäva sig i sin position som gudsför-
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medlare var tanken att de endast skulle kolportera på deltid och 
i övrigt vara kvar i sin egentliga yrkesutövning - i sin kallelse, 
för att tala med Luther. 

Till följd av inomkyrkligheten kom kolportörerna att under-
ordnas kyrkan och dess prästerskap. I anvisningarna för kolpor-
törerna står bland annat att de under sitt kringresande, när de 
kommer till ett nytt ställe, alltid först skall söka upp prästen och 
visa sitt betyg från Stiftelsen och de skrifter som de bär med sig, 
och att de endast kan arbeta efter prästs godkännande. Att sätta 
sig upp emot kyrkan skulle innebära att den inomkyrkliga ställ-
ningen skulle hotas. Detta tillsammans med lojaliteten till ar-
betsgivaren, EFS, kunde som vi skall se innebära svårigheter i 
den enskilde kolportörens arbete. 

Kolportörskåren kom också att innebära en del problem för 
EFS. I den kontrovers som drabbade Stiftelsen 1877 intog kol-
portörerna en viktig roll. Kontroversen som går under namnet 
"försoningsstriden" innebar bland annat att Svenska Missions-
förbundet (SMF) bildades av den tidigare EFS-medarbetaren 
P. P. Waldenström, vilken då avskildes från sitt arbete. Det som 
hände var också, enligt min mening, en effekt av att kolportörer-
na hade fått ett ökat självförtroende till följd av utbildning och 
vana att tala inför folksamlingar. Denna utveckling innebar på 
sina håll att kolportörerna inte längre ville ställa upp på de be-
gränsningar som inomkyrkligheten satte, utan de drogs därför 
mot Waldenströms och frikyrklighetens riktning.1 

Erik Janze 

Genom Janzes personliga brev vid ansökan till "Evangeliska 
Fosterlands-Stiftelsens skolanstalt för hemlandsmissionen" 
(kolportörsskolan) kan vi få en inblick i hans uppväxttid, eller i 
vart fall hur han betraktade och ville framställa den i sin ansö-
kan. Brevet dateras till den 12 juni 1876 och innefattar även ett 
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Umeå evangelisk-lutherska missionsförenings missionshus efter 1889. Väs-
terbottens länsmuseum. 

medföljande vitsord, skrivet av kyrkoherden i Degerfors (nuva-
rande Vindeln) O. A. Lindforss. Därtill kommer vitsord ifrån 
O. Norrman, kyrkoherde i Umeå landsförsamling, tillika blivan-
de ordförande i Umeå evangelisk-lutherska missionsförening 
(ansluten till EFS i slutet av 1876) och från handlanden G. T. 
Saedén, EFS provinsombud i Umeå och blivande styrelseleda-
mot i föreningen. 

Enligt den sexsidiga levnadsteckningen föddes Janze den ti-
onde april 1839 i Innerträsk, en liten by i Degerfors. Vid fyra års 
ålder flyttade han med sina föräldrar till Hjuken. Han uppfost-
rades i god kristen anda och lärde sig snabbt att läsa och kunde 
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inom kort återberätta flera bibelberättelser. Vidare berättar bre-
vet att det inte dröjde länge förrän hans lättsinne gjorde sig 
gällande, vilket emellertid kunde dämpas under föräldrarnas 
tillsyn. Vid 15 års ålder började han att vakta kreaturen och han 
skriver att "under den tiden begynte jag lära många skälmstyck-
en som mina föräldrar aldrig visste". Hans föräldrar ville att han 
skulle bli skomakare men han valde själv att bli skräddare. Då 
började hans "eländes tid - ty derigenom kom jag bort från mina 
Kära föräldrar, till världen och hennes lustar". Han kände att 
han levde i synd med sina vänner och de dansade och söp. Han 
kom dock till insikt om vad han höll på med och blev därav sjuk 
och led. Samtidigt tänkte han tillbaka på sin lyckliga barndoms 
goda gudsrelation. Vid en senare midsommarfest slog han i ett 
knä och blev sängliggande i åtta dagar. Då fick han tid till att 
begrunda sitt liv och bestämde sig för att förbättra sitt leverne. 
Under den tiden bad han till Gud om att bli räddad. Vid en fest 
1867, 28 år gammal, föll han än en gång till föga på en fest med 
fiol, brännvin, dans och slagsmål. Det ena ledde till det andra 
och ångerfull vaknade han till och kom att tänka på sin lyckliga 
barndom, sin kärleksfulla moder, hennes böner och hennes tå-
rar. Efter ett huvudlöst handlande, med pengarna bortsupna och 
sår i ansiktet, bad han Gud om hjälp, om det så skulle innebära 
att han skulle tjäna Gud i alla sina dagar. Efter det gick han hem 
som "den förlorade sonen" (för övrigt en bibelliknelse som det 
finns klara likheter med) för att tala om det som hänt. I slutet av 
levnadsteckningen skrev Erik Janze att han kände sig kallad av 
Gud och även om han tvekade ville han bli kolportör.2 

I referatet ovan är det intressant att notera att det i levnads-
teckningen finns en tydlig samstämmighet med den inom 
väckelserörelsen spridda omvändelselitteraturen.3 Janzes be-
skrivning innehåller ett tydligt väckelse- och omvändelsetema 
där livet utan Gud gestaltas som mörkt och omoraliskt. Där 
finns också en tydlig beskrivning av att den sökande har en 
kallelse av Gud - den andliga kallelsen, vilket krävdes för att 
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söka till kolportörsskolan. För att verka som icke prästvigd lek-
mannaförkunnare inom EFS krävdes både en inre övertygelse 
(andlig kallelse) att man var kallad av Gud och en yttre kallelse 
av någon kristen gemenskap. Att den sökande också hade en 
yttre (världslig) kallelse bekräftades i detta fallet genom vitsor-
det skrivet av kyrkoherde O. A. Lindforss. I kyrkoherdens vits-
ord nämns bland annat att Janze har fört ett kristet liv i nio år och 
att han under de sista två åren verkat som förkunnare i försam-
lingen. Det nämns också att han blivit uppmanad av kristna 
bröder att söka sig till skolan. Han ansågs vara särskilt lämplig 
till följd av sitt kristna levnadssätt, sin frimodiga bekännelse, 
grundliga bibelkunskaper och gåvan att förkunna. Norrman 
skriver också att Janze "åtnjuter medborgerligt förtroende, är 
icke gift, ej heller invecklad i skulder och har tillräckliga medel 
att bekosta sitt underhåll under vistelsen vid anstalten"4 

Ansökningen godkändes av EFS styrelse och Janze antogs 
höstterminen 1876, vid 37 års ålder, som den äldste i klassen av 
sju. Där blev han kvar i två terminer och hans betyg visar att han 
var en genomsnittlig elev.5 

Till Umeå 
Som den förste kolportören i Umeå missionsförening hade en 
J. Lindgren anställts i augusti 1876. Han efterträddes av Erik 
Janze ett par år senare. Verksamhetsområdet utgjordes av Umeå 
stad, Umeå landsförsamling, Vännäs och Degerfors socknar 
(inom socknarna endast på kallelse och efter samråd med pro-
vinsombudet Saedén). Kolportören skulle minst en gång i veck-
an hålla föredrag i Umeå.6 I föreningens jubileumsskrift från 
1916 anges att föreningens första verksamhet bland annat be-
stod av: 

Att 'Budbäraren', Fosterlandsstiftelsens tidning, och 'Mis-
sionstidningen' jämte andra lämpliga missionsskrifter 
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skulle av kolportören eller någon styrelseledamot årligen 
gratis utdelas. Slutligen bestämdes, även samtidigt, att in-
samling för missionen skulle ske i Umeå stad första sönda-
gen i varje månad, och att tvänne missionssparbössor skul-
le inköpas för bönhusets i Umeå räkning samt att tryckta 
upprop för insamlingen åt missionen skulle i samlingsrum 
å landsbygden upphängas.7 

I utdraget ovan nämns föreningens verksamhet och man mär-
ker att den var inriktad på mission - främst i närområdet, men 
vi vet också att insamlade medel för missionens sak skickades 
via EFS till missionsarbetet utomlands. Kolportörens arbete tor-
de, med ledning av citatet, ha bestått av bland annat utdelning 
av skrifter och föredrag i föreningen för missionen och annan 
kristlig uppbyggelse. 

Det första brevet av Janze som verksam kolportör är daterat i 
januari 1880. Hans verksamhet hade under den sistlidna tiden 
förflutit som vanligt och han hade hållit hela 186 föredrag det 
sista halvåret.8 

Det är helt klart att han inte upplevde sitt arbete i Umeå som 
friktionsfritt. I ett av breven ger Janze uttryck för sin tvehågsen-
het inför sitt kolportörsuppdrag och skriver något om sin situa-
tion i föreningen. Enligt honom är föreningen inte helt nöjd med 
hans arbete. Överhuvudtaget diskuterade föreningen och dess 
styrelse nyttjandet av kolportörer. Frågan var om man skulle 
använda kolportörer eller om man skulle återgå till det som var 
tidigare - föreläsningar.9 Vår kolportör skriver om detta att för-
eningsmedlemmar hävdar att han inte hade vare sig kall eller 
gåva till att vara förkunnare. Han har försökt att använda sam-
ma skrifter som de (det vill säga Luther, Rosenius och Bibeln) 
men då menade man att visst var framställningen rätt, det var 
kraften bakom som var svag.10 

Janze skriver att den tidigare kolportören Lindgren råkade ut 
för samma beskyllningar men nämner också att det var en gene-
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rationsfråga. De äldre krävde "bättre tro och helgelse" och visa-
de honom Luther eller Bibeln.n De yngre ville ha mer muntlig 
förkunnelse och var trötta på det enahanda föreläsandet ur Lu-
ther. Om så inte skulle ske hotade de unga att gå över till baptis-
terna.12 

Ytterligare prov på Umeåföreningens vurm för att hålla fast 
vid äldre former är en anekdot som berättades av kolportören 
Pehr Pehrsson så sent som i slutet av 1880-talet. Han skulle 
medverka vid högmässan på ett missionsmöte i Umeå men blev 
tillsagd av kyrkoherde O. Klingspor att hans kläder inte var 
tillräckligt svarta. Klingspor sade att "här är folket sådant, att 
det icke går an att komma på predikstolen utan att hava helt 
svarta kläder", varpå kolportör Sjöstrand gick efter sin svarta 
vinterrock som Pehrsson fick låna.13 

Janze skriver att provinsombudet Saedén var en av dem som 
gick i spetsen för att få bort honom (även om Saedén också själv 
skrev till styrelsen för att få ha honom kvar). Janze önskade 
därför att Stiftelsen skaffade sig ett till provinsombud i staden.14 

I ett senare brev skrev han åter igen om Saedén och nämnde att 
denne krävde att den som skulle yttra sig måste vara präst eller 
ha tillräckligt stark förmåga, annars skulle man inte yttra sig.13 

Exemplen visar på att Umeåföreningen inte kan anses vara 
särskilt progressiv i sin framtoning. Snarare var det så att för-
eningen värnade om traditionerna med en tydlig inomkyrklig 
profil. Och detta är, enligt min mening, en orsak till de svårighe-
ter Janze ställdes inför som kolportör i den tidiga konservativa 
Umeåföreningen. 

Under det konfliktfyllda Umeåret som breven är hämtade 
ifrån är det ett genomgående drag i dem, att han vänder sig till 
styrelsen i hopp om råd i frågan om huruvida han skulle behålla 
sitt kolportörsintyg eller inte. Han ansåg att han utlämnade sig 
för mycket men kände ett behov av att dela sina bekymmer med 
någon som han litade på, vilket tyder på att han litade mer på 
riksstyrelsen än på den lokala föreningens styrelse. I flera av 
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breven uppbådar han den trosvisses ton, även om det märks 
tydligt att tvivlet ligger nära till hands. Att kolportörsrollen inte 
var någon lätt uppgift för vår kolportör skiner ständigt igenom 
i breven. Genom hela sin korrespondens pendlar han mellan 
eget oförstående, lovprisningar av Gud och "ske hans vilja".16 

Janze fann ändå till slut situationen ohållbar och begärde för-
flyttning. När han senare fick kallelse från både Nordmaling och 
Bollsta bestämde han sig för det senare alternativet. När beslutet 
var taget och han fick flytta tackade han för kallelsen och hoppa-
des att han skulle lyckas bättre där.17 

Till Bollsta 

Kring nyår 1880 flyttade Janze med fru och barn till Ytterlännäs, 
Bollsta, för verksamhet i Ytterlännäs evangelisk-lutherska mis-
sionsförening. Genast blir tonen lättare i breven och det framgår 
att han kände sig betydligt mer välkommen där än i Umeå. I 
Ytterlännäs förening upplevde han sig eftertraktad av folket och 
jobbade därför hårt. Av det han skriver om sin verksamhet fram-
går det att den fortsatte i stort sett som tidigare. 

Enligt föreningens anslutningsansökan till EFS med kort re-
dogörelse över verksamheten får vi veta att den bestod främst 
av bibelsamtal i Bollsta skolhus, samt av tre syföreningar som 
samlade in pengar till välgörande ändamål, vilket vanligtvis 
innebar mission.18 På tre ställen hölls söndagsskola för samman-
lagt 175 barn.19 

Dessutom fanns det inom föreningen en absolutistisk nykter-
hetsförening som förde en tynande tillvaro. Från att 1879 ha haft 
60 medlemmar hade antalet halverats till året därpå.20 Från och 
med 1840-talets tidiga nykterhetsrörelse fanns det starka band 
till kyrkan. Att det då i en EFS-förening fanns en nykterhetsför-
ening var inte så konstigt eftersom det inom EFS fanns en del 
bemärkta förespråkare för nykterhetssaken.21 
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Det var i denna verksamhet Janze gick in. Han höll föredrag 
vid olika tillfällen, gjorde sjukbesök, höll så kallade bibelförkla-
ringar och samlade in pengar för missionen. För missionssaken 
såldes syföreningarnas alster. Föreningen anordnade även fester 
med till exempel sång, bibelförklaringar, te eller saft, sång i 
stämmor och till sist tal över ett bibelord, allt för att samla in 
pengar till missionen. Vid andra tillfällen handlade det om te-
drickning i kyrkans regi för missionens främjande. Då kunde 
prästen först hålla en predikan i vilken han skildrade missions-
saken, därefter dracks det te, sedan försökte Janze fylla i den 
föregående predikan genom att visa på missionens verkningar. 
Till sist upptogs kollekt och en betalning för teet.22 

Skriftspridningen gick däremot inte bra. Janze sålde själv var-
ken tidningar eller böcker. Tidningar sålde handlaren på han-
delsplatsen, själv kassör i missionsföreningen från 1880 enligt 
föreningsmatrikeln. Böcker gick inte alls att sälja då de vanligt-
vis sändes i massor och då kom att säljas på auktion till högst 
halva priset. De enda av Stiftelsens trycksaker som gick att sälja 
var de så kallade blomsterkorten - kort med torkade blommor 
och ett bibelord.23 

I sin verksamhet upplevde Janze att det av EFS utfärdade 
kolportörsbetyget (intyg som bekräftade att kolportören var ut-
sänd av EFS) innebar ett förtroende från EFS håll, men han upp-
levde också att betyget gav honom en viss respekt och aktning i 
verksamheten, vilket var syftet. Det var ofta betyget som möjlig-
gjorde lån av till exempel skollokaler där samlingar kunde hål-
las.24 Kolportörsbetyget sågs ofta som ett yttre tecken på att den 
bekännelsetrogna Stiftelsen hade förtroende för kolportörens 
förmåga, lämplighet och inomkyrklighet. Detta skall ses i förhål-
lande till icke betygade kolportörer som kunde mötas av skepsis 
av väckelsefolket, EFS och kyrkan.25 Janzes förhållande till kyr-
kan och prästerskapet verkar även det ha varit gott under lång 
tid. Under resor runt omkring i närliggande orter som Ådalen 
och Sollefteå nämns att han blev väl emottagen av prästerskapet. 
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I hemföreningen var samarbetet också gott.26 Så sent som 1896 
användes kyrkan som samlingslokal.27 

Samhällets och Janzes inställning ändras 

Tiderna skulle emellertid komma att förändras. Den första tiden 
av glädje och tillfredsställelse förbyttes till tider av splittring och 
bryderier för Janze. Både samhälleliga och inomreligiösa fakto-
rer bidrog till denna förändring. 

Under sin första tid i Ytterlännäs påpekade Janze i breven att 
föreningen klarat sig undan de splittringar och strider om "läran 
och kyrkan" som härjat de evangelisk-lutherska missionsför-
eningarna runt om i landet till följd av försoningsstriden.28 

Bland missionsföreningarna hade en uppdelning skett efter stri-
den mellan dels församlingar som anammade Waldenströms 
försoningslära (det vill säga de föreningar som anslöt till Mis-
sionsförbundet), dels de som höll fast vid den tidigare inslagna 
evangelisk-lutherska linjen. En del föreningar delades, andra 
övergick helt till den nya försoningsläran och andra försökte att 
samsas inom föreningen, vilket förespråkades av EFS.29 

De religiösa grupperingar som ser ut att ha funnits inom Jan-
zes område var baptister och missionsförbundare, men de höll 
sig utanför hans förening. Samtidigt fanns hotet från dem när-
varande och de omnämns ständigt, vanligtvis med oförstående 
från Janzes sida. 

Annat var läget i Sollefteå, ett samhälle han kände till från ett 
flertal resor. Där ägde svåra slitningar rum mellan grupperna. 
Bland annat waldenströmare höll samlingar där. Att det verkli-
gen var en kamp och ett konkurrensförhållande om själarna 
visade sig genom att Janze lade sina samlingar under samma tid 
som waldenströmarna för att konkurrera. 

Baptister och waldenströmare sågs som konkurrenter av kyr-
ka och EFS eftersom de var frikyrkliga. Samtidigt var inte Janze 
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den som intog en rabiat ställning emot dem. Han ansåg å sin sida 
att samförstånd var den linje som bäst gagnade kristenheten. Ett 
exempel på det är när han under sina första år skrev till styrelsen 
och bad dem skicka ett ombud direkt från styrelsen, ett så kallat 
reseombud, för att stävja de religiösa oroligheterna. Efter ett 
reseombudsbesök 1884 skriver han dock om ombudet att: 

Reseombudet Nylund var nog snäll, men det var en del af 
de närvarande som tyckte, att han var lite 'tvärsäker' då det 
blef fråga om olika uppfattningar, men det gick nog bra; ty 
den 'uppväckte björnen' gjorde af det nöjet att ingenting 
säga den gången och dervid slutade vårt lilla möte i all-
sköno.30 

Detta skall inte ses som någon fullständig misstroendeförkla-
ring mot reseombuden, men det belyser Janzes hållning till allt 
för tvärsäkra ställningstaganden. Detta gällde inte bara reseom-
bud utan gällde även allt för nitiska kolportörer som i sin iver att 
hålla läran ren och opåverkad i stället medverkade till splittring-
en.31 Samtidigt hoppades han ändå hela tiden att folk skulle inse 
inomkyrklighetens och den evangeliskt-lutherska trosinrikt-
ningens riktighet. 

Han påpekade ytterligare ett missförhållande vid Stiftelsens 
utsändas resor. Han menade att när de reste runt till missions-
föreningarna och då sökte husrum så var det inte ovanligt att, 
som han skriver, de "aktiva medlemmarna i föreningen" sakna-
de utrymme för att härbärgera ombudet. Då hände det att om-
budet fick plats hos någon annan, av högre börd, som ansåg sig 
kunna inhysa denne. Dessa högreståndspersöner såg sig annars 
vara av för hög börd för att vilja engagera sig i missionsförening-
en. Detta var ett missförhållande som styrelsen måste bli upp-
märksam på, därför att ombudet vid sådana omständigheter 
inte får en riktig uppfattning om tillståndet i föreningen.32 

I kampen mot otron och splittringen hade ändå reseombuden 
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och övriga kringresande i Stiftelsens tjänst en viktig roll att fylla, 
menade Janze. Han skrev till det centrala EFS flera gånger och 
bad dem skicka till exempel reseombud. Tanken var att de ge-
nom sin uppsatta position hade en större inverkan på folks 
handlande. Genom att rekrytera goda och välrenommerade 
talare hoppades han kunna stävja de splittringstendenser han 
ändå ansåg fanns.33 

Vartefter tiden led och Janze blev äldre kan man se att hans 
omvärldsuppfattning relativiserades. Min tolkning är att det var 
en effekt av att det omkringliggande samhället blev allt mer 
heterogent till följd av de olika folkrörelsernas framväxt. Folk-
rörelserna innebar nya möjligheter för folk att komma samman. 
Det var nu som baptismen och Missionsförbundet växte sig 
starkare, därtill etablerades Frälsningsarmén och metodismen. 
Dessutom bildades nykterhetsförbund såsom IOGT, blåband-
och templarföreningar. Även arbetarrörelsen såg dagens ljus vid 
den tiden. 

Att även sådana kristendomsrelativiserande strömningar så-
som positivismen, liberalteologin och 1880-talsradikalismen 
fick ett genomslag omkring den här tiden, påverkade givetvis 
också kristendomen i relativiserande riktning. Janze relaterar 
dock inte till dessa strömningar i sina brev. Att dessa strömning-
ar ändå sågs som orosmoment märks hellre i EFS årsberättelser 
från den här tiden. Det torde ändå vara klart att de påverkade 
samhället och därmed även honom. 

I detta nya samhällsklimat var det inte underligt om tidigare 
för sant hållna livsvärden relativiserades. Folket menade till ex-
empel att det inte spelade någon roll vem som predikade då de 
alla syftade till att föra människor till samma Jesus, en uppfatt-
ning som tidigare torde ha varit omöjlig. Janze, som ogillade 
polariseringar inom kristenheten, höll i viss mån med i denna 
uppfattning men reserverade sig mot de oroliga efterdyningar 
som vanligtvis följde i meningsskiljaktigheternas fotspår. I bör-
jan av 1890-talet stod han dock oförstående inför sin samtid där 
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de kyrkliga stridsfrågorna visserligen tillfälligtvis hade tystnat. 
Han ansåg vid det laget att det till och med inte var någon 
skillnad mellan hans förkunnelse och de frikyrkligas, vilket bör 
ha varit en kontroversiell uppfattning.34 

Janze hade visserligen vissa aversioner mot de frireligiösa, 
men försökte ändå visa förståelse för dem. Odelat kritisk var han 
däremot mot den utomkyrkliga nykterhetsrörelsen, det vill i 
detta fall säga Godtemplarna, IOGT. Att nykterhetsfrågan ändå 
var viktig var det inte tu tal om. I hans förening fanns som 
nämnts en nykterhetsförening och i breven till Stiftelsen ber han 
om hjälp att stävja alkoholanvändningen. Det var under sina 
vistelser i Sollefteå som Janze hade kommit i kontakt med god-
templarna, vilka han inte såg på med blida ögon, och som han 
gav skulden för att ha splittrat de kristna. Han menade att god-
templarna blandade ogudaktiga med gudsfruktiga på ett otill-
börligt sätt. Han skriver att "nog är det besynnerligt, att perso-
ner som bekänt tror på Kristus, ja, hållet andliga fördrag - men 
som icke hafva tid, att öfvervara en bön på söndag, utan syssel-
sätta sig med sammanträden, lustturer, lek och skoj på söndagar 
med mera".35 Visserligen var nykterheten lovvärd men han me-
nade att vad "den andre [djävulen] förlorar på drinkare, vinner 
han på Guds barns förskingring på grund av godtemplare".36 På 
det hela taget var "godtempleriet" alltså en föreningsverksam-
het att inte beblanda sig med. 

Under 1895 nådde dessa tidigare omkringliggande splitt-
ringstendenser in i Ytterlännäs missionsförening. Inom för-
eningen hade det bildats olika falanger, dels fanns det äldre och 
mer gammeltroende och inte så drivande medlemmar, dels de 
som inte var mycket att lita på, som han skriver. Den senare 
gruppen hade bildat en ny förening genom en kupp på förening-
ens årsmöte och de bröt sig därefter ur moderföreningen.37 

Under den efterföljande tiden bildades det återigen två fa-
langer inom Ytterlännes missionsförening. A ena sidan fanns 
det en offensiv del som ville konkurrera ut de tidigare utbrytar-
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na, å andra sidan en grupp som var mer moderat i sin fram-
toning och ville undvika ytterligare splittringar. Janze själv slets 
mellan dem och försökte hålla samman föreningen.38 Strax där-
efter omnämns dessutom att förhållandet mellan kyrkan och 
Stiftelsen hade skärpts, och att nu "hjelper det [kolportörs-
betyget] inte alltid; ty här i Norrland finns det prester som fått 
det för sig, att vara prest och att gynna Stift, [elsenl är att bryta 
prested".39 

Läget mellan Stiftelsen och kyrkan skärptes på det nationella 
planet mot slutet av seklet till följd av exempelvis den så kallade 
församlingsrörelsen och ett ökat missionsintresse från kyrkans 
eget håll.40 Under i stort sett hela EFS tid hade det inom rörelsen 
varit en debatt om inomkyrkligheten. Den kyrkliga linjen hade 
dock varit den tongivande. Det samförstånd som hade ökat när 
EFS stod fast vid den kyrkliga linjen i försoningsstriden bestod 
inte längre. Till följd av bland annat detta var EFS på väg att 
positionera sig gentemot kyrkan och inta en frikyrkligare stånd-
punkt (även om man aldrig bröt med kyrkan). Sett genom Janzes 
brevväxling blir det tydligt att denna kontrovers spred sig nedåt 
i organisationen och fick genomslag även på det lokala planet. 
Sämjan som tidigare rådde mellan kyrka och EFS var nu över i 
Bollsta, vilket påverkade både Janzes arbete i den egna förening-
en och hans personliga religiösa övertygelse.41 

Förutom de religiösa bekymmer Janze ständigt brottades med 
fanns ytterligare ett par återkommande problem - ensamhet och 
pengar. Under i stort sett hela sin tid som kolportör upplevde 
han att han utförde sin gärning i princip utan sällskap och stöd. 
Det tillhörde ovanligheterna att han träffade andra EFS-utsän-
da. Han önskade ofta en ökad kontakt med andra medarbetare 
för att kunna söka stöd och uppbyggelse för det egna arbetet. De 
tillfällen som ändå gavs var alltid uppskattade av honom, sär-
skilt när han kom samman med andra kolportörer vid antingen 
deras genomresor eller vid större mötestillfällen som samlade 
flera EFS-medarbetare. 
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Att döma av de krav på utbetalning av arvoden som skickades 
in till Stiftelsen så var den ekonomiska situationen inte alltid den 
bästa för honom. Redan under sin första tid i Umeå övervägde 
han att inte förnya sitt kolportörsbetyg på grund av att han inte 
ville att fru och barn skulle behöva leva på andras gåvor.42 Vid 
ett senare tillfälle skrev han till Stiftelsen och frågade om råd 
angående den ekonomiska situationen och det krassa svaret 
som gavs var att han skulle kunna ta upp skrädderiet igen. Han 
visste själv inte om det var en vettig prioritering och opponerade 
sig emot rådet som skulle innebära att han inte skulle kunna 
uppfylla de åtaganden som följt med föreningens kallelse.43 Den 
lön Janze uppbar från Stiftelsen uppgick från 1887, efter löneför-
höjning på 100 kronor, till 900 kronor per år. Detta skall jämföras 
med reseombudens lön som kunde uppgå till 1500 kronor per år 
och medlemmarna i EFS centrala styrelse som kunde uppbära 
löner på omkring 4-5000 kronor.44 

I Janzes sista brev märks återigen en uppgiven ton av en gam-
mal man. Visserligen kommer folk till hans samlingar, "men 
skörden står i Herrens hand icke är det likt föregående år men 
det beror på huru Herren ställer det". I det sista brevet han skrev, 
daterat 1898-01-20, begär han också förnyelse av sitt kolportörs-
betyg och avslutar med: "Gud med oss önskar en ringa tjänare 
E Janze".45 Erik Janze dog ett halvår senare, 1898-06-01.1 kolpor-
törsböckerna är noterat att änkan Hedda erhöll 250 kronor per 
år i understöd.46 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att en kolportörs liv 
inte alltid var problemfritt, men man måste ha i åtanke att Janze 
också kände en stark tillfredsställelse av att få arbeta för Gud och 
EFS. I Janzes fall var problemen i Umeå förenade med hans 
ställning som kommen utanför föreningen och lågt utbildad (ej 
prästvigd) förmedlare av Guds ord i den konservativa förening-
en. Han brottades även en hel del med sin personliga kristna tro 
och övertygelsen om det riktiga i att arbeta som kolportör. 
Ibland kom hans tro i kläm mellan EFS linje och hans praktiska 
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verksamhet. Så var det i Bollsta där han i sin strävan att undvika 
konflikter och splittring kunde tänka sig att göra avkall på den 
strikt inomkyrkliga linjen. Därtill kan läggas hans ständiga 
problem att få pengarna att räcka till och den upplevda ensam-
heten i tjänsten. 
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OLOF HOLM 

Vad var Jamtamot? 

Handel varit nödig för Jämtarne 
Fale Burman (1758-1809) 

Många historiska, arkeologiska, kulturella och språkliga skäl 
talar för att Jämtland ägde en särställning i Norden under äldre 
tid. Till exempel åtnjöt landskapet en särskild status i det medel-
tida norska riket, med en hög grad av provinssjälvstyre.1 

I dagens Jämtland uppmärksammas ofta dylika sidor av den 
äldre historien i böcker, tidningar, turistbroschyrer och på 
webbsidor. Därigenom har vissa företeelser i provinsens äldre 
historia blivit så kända, att de kommit att bli symboler för nutida 
regional identitet.2 

Jamtamot är en sådan företeelse. Dess symbolvärde framgår 
klart av att "Jamtamot" blivit en populär benämning på det 
tilltänkta folkvalda parlament för Jämtlands län, som många 
jämtländska politiker över partigränserna nu aktivt verkar för. 
Målsättningen med att bilda detta länsorgan är, såsom Öster-
sunds-Postens politiske chefredaktör Håkan Larsson formule-
rat det, "att stärka självstyret i ett befintligt län med stark egen 
identitet och en i princip obruten tradition av självstyrelse ända 
tillbaka till vikingatiden och det gamla Jamtamot" (ledare i ÖP 
16/5 2000). 

I nämnda tidning publicerades 1993 en artikel av Bo Oscars-
son om Jamtamot, där läsaren ges följande upplysningar: 

Jamtamot utgjorde förutsättningen för Jamtland som ett 
fritt och självständigt rike. Jamtamot var ett allting, med 
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vilket menas att alla jamtar hade rätt att närvara. Det inne-
bar att folkförsamlingen säkert var närmare tusenhövdad 
då tinget öppnades. Tinget kallades egendomligt nog för 
"mot" här i Jamtland, till skillnad från de övriga i Norden 
som kallades ting. Jamtamot betyder alltså jamtarnas ting. 

Nu är det inte enbart jämtar som hävdar att Jamtamot var ett 
ting. Trondheimshistorikern Steinar Imsen beskriver medel-
tidens Jamtamot sålunda i en artikel i årsboken Jämten 1996: 

Jamtamot var provinskommunens [Jämtlands] offentliga 
centrum och jämtarnas viktigaste politiska forum. Jamta-
mot skilde sig från de norska lagtingen genom att det var 
ett allting, dvs. alla kunde delta. 

Historieskrivningens historia är full av exempel på att histo-
riska företeelser kommit att tillmätas en romantiserad och sned-
vriden betydelse när de blivit byggstenar i skapandet av en re-
gional eller nationell identitet. Om man söker historisk sanning, 
är det därför befogat att fråga sig om dagens uppmålade bild av 
Jamtamot verkligen är förenlig med de historiska källornas fak-
tiska upplysningar. Och är det på språkliga grunder troligt att 
ett namn Jamtamot skulle ha betecknat ett ting? Jag ämnar här 
presentera min syn i dessa frågor. 

Historiska belägg 

Namnet Jamtamot eller Jämtamot uppträder i bevarade historiska 
källor ett tjugutal gånger. Det äldsta belägget är från 1380 och det 
yngsta, som jag funnit, är från 1594. Dessutom är mot belagt ett 
tiotal gånger i andra sammansättningar såsom motsveckan och 
motssöndagen, tidigast redan 1337 samt i osammansatt ställning 
vid ett tillfälle 1501.3 
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Dessa skriftbelägg står att finna i brev eller diplom - rättsliga 
dokument om ingångna avtal m.m., vanliga från denna tid. 
Dessutom ges upplysningar om Jamtamot i en berättande 
landskapsbeskrivning av Erasmo Ludwiksson från 1575. 

Vi får inte dra slutsatsen att Jamtamot inte existerade före 
1330-talet bara för att det saknas äldre belägg. Det finns nämli-
gen ytterst få jämtländska brev i behåll äldre än 1330-talet. Vi ska 
senare se att det finns skäl att tro att Jamtamot, såväl namnet som 
institutionen, existerat i flera hundra år innan det först om-
nämns på 1300-talet. Däremot är det bevarade källmaterialet 
från 1600-talet som jag undersökt så pass omfattande, att nam-
net Jamtamot borde ha framträtt om det fortfarande brukades 
då. Upphörde Jamtamot på 1600-talet eller fortlevde "mötet" 
med annan benämning? Jag återkommer till frågan. 

Tidpunkten för Jamtamot 
Enligt ett brev från 1506 (JHDII312) hade fogden i Jämtland med 
kungligt mandat sålt några myrar i Lits socken till Martin Skräd-
dare mot att denne "betalade vart år uppå Iaempte moth" en 
avgift av 2 spann korn. Källan visar att Jamtamot hölls reguljärt 
en gång per år. 

Flera brev refererar till "motsveckan" såsom en fast och all-
mänt känd termin på året. Regeln för denna termin kan med 
ledning av dateringar i olika brev och Erasmo Ludwikssons 
uppgifter formuleras: åtminstone från 1330-talet till 1570-talet 
började Jamtamot på måndagen efter Gregoriedagen, dvs. 13-19 
mars beroende på kalenderår. Åtminstone till 1550-talet pågick 
sedan Jamtamot till söndagen därpå (dvs. i sju dagar).4 Under 
denna tid gällde som bekant den julianska kalendern, vilken vid 
1300-talets mitt låg åtta dagar efter vår nu gällande gregorians-
ka. Detta innebär att "mötet" i mitten av 1300-talet började den 
21-27 mars enligt vår kalender och pågick till den 27 mars-2 
april.5 
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Vad betecknade namnet Jamtamot? 
I flertalet källor som omnämner Jamtamot framträder namnet 
på ett anonymt sätt utan att vi kan sätta fingret på vad "Jamta-
mot" och "motsveckan" egentligen stod för. Ordet mot är ju inte 
heller helt genomskinligt. Men det finns några belysande källor. 

Den främsta källan är Erasmo Ludwikssons summariska 
Jämtlandsbeskrivning från 1575. Den skrevs samtidigt med lik-
artade beskrivningar över Härjedalen och Norge under en tjäns-
teresa till det norsk-danska Jämtland, som Erasmo Ludwiksson 
företog i egenskap av svenske kung Johan III:s sekreterare. Re-
sans syfte är okänt, men beskrivningarnas tillkomst får ses mot 
bakgrund av Erasmo Ludwikssons böjelse för att skriva lärda 
krönikor i de mest skilda ämnen.6 

Erasmo uppger, att kungsgården på Frösön heter Västanåker 
samt tillägger:7 "På förskrivna konungsgård på Frösön plägar 
årligen stå en marknad måndagen näst efter S:t Gregori dag, 
som kallas Jemptemotet." Här sägs i klarspråk, att Jamtamot var 
en årlig marknad! Uppgiften rimmar illa med dagens bild av 
Jamtamot som ett ting. Ändå måste Rasmus Ludvigssons upp-
gifter tillmätas stort källvärde. Han hade vistats i Jämtland och 
bör ha fått kännedom om Jamtamot genom jämtar eller genom 
att själv ha besökt Jamtamot. Andra uppgifter i hans samman-
lagt tre beskrivningar från Jämtlandsvistelsen tycks vara pålitli-
ga in i minsta detalj. Men finns det andra källor som kan bekräfta 
Ludwikssons utsaga? 

Från år 1468 har bevarats ett köpebrev på Ammer i Ragunda, 
där ett av betalningsmedlen vid köpet specificeras så (JHDII57): 
"ett bälte som 1/2 mark galt [= kostade] uppå Iempta mooth". 
Av detta framgår att Jamtamot fungerade som ett centralt han-
delsforum i Jämtland, där standard sattes för hur olika varor 
skulle värderas i mynt. Exemplet ger prov på att en sådan stan-
dard gällde även i en så perifer del av Jämtland som Ragunda. 
Källan stöder att Jamtamot skulle ha varit en marknad. 
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Från februari 1536 är ett brev känt som kung Gustav Vasa 
skrev till prosten Erik Andersson i Oviken, kungens "förlängda 
arm" i Jämtland (landskapet låg vid denna tid kyrkligt direkt 
under svenske kungen, men världsligt under dansk-norska kro-
nan). Han framställer där följande begäran (GFR 11 s. 54f): 

Vi hava ock förnummit, herr Erik, att i Jämtland nu om 
Gregori plägar vankas utvalda [= utsökta] och sköna [= 
högkvalitativa] svarta rävar. Vår begäran är att Ni vele 
beskaffa oss några tillhanda. Vi vele dem gärna betala, efter 
som skäl medfölja kan. 

Svarträven, en färgvarietet av vår vanliga rödräv, förekom 
förr naturligt men mycket sällsynt i norra Skandinavien. Dess 
päls var högt skattad för sin skinande svarta färg och exportera-
des redan på 500-talet ned till kontinenten enligt den gotiske 
historieskrivaren Jordanes. I Bergen kunde ett enda svarträv-
skinn år 1588 inbringa 12 daler eller mera, en summa som man 
vid den tiden kunde köpa minst 6 kor för i Jämtland.8 En invå-
nare i Jämtlandsregionen som hade lyckan att få en svarträv att 
gå i någon av sina fällor, var naturligtvis inte villig att sälja 
pälsen om han inte fick rejält bra betalt. Bäst betalt kunde han få 
om han begav sig till en större marknad eller stad, där stor 
efterfrågan rådde bland kapitalstarka uppköpare. 

Mot denna bakgrund är det föga troligt att svarträvskinn 
överhuvudtaget skulle utbjudas till försäljning vid Gregorietid i 
Jämtland, om det inte vore för att en marknad, som måste ha 
varit en av mellersta Skandinaviens högst rankade, brukade hål-
las då. Regeln för "motsveckan" säger, att Jamtamot år 1536 
började redan dagen efter Gregoriedagen (dvs. måndagen den 
13 mars). Det ligger nära till hands att sätta likhetstecken mellan 
Jamtamot och den stora skinnmarknad i Jämtland "nu om Gre-
gori", som Gustav Vasa tycks ha i åtanke i sitt brev från februari 
1536. 
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Således ger också denna källa stöd åt Erasmo Ludwikssons 
uppgift om att Jamtamot var en marknad. 

Inledningsvis påpekades, att belägg för Jamtamot/Jämtamot 
finns t.o.m. 1500-talet, men inte efter ca 1600. Skälet härtill är en 
förändring i språkbruket, som av källmaterialet att döma inträf-
far mellan ca 1500 och ca 1600, varvid namnleden mot successivt 
ersätts av marked eller marknad(en). Förleden Jamta-,Jämta-,Jämt-
bibehålls alltjämt. Det tidigaste säkra belägget för att denna 
språkförändring börjat inträda är ett jämtländskt brev från 1515 
(JHDII373) med vittnesmål om en incident "på Iampte marned-
hen" mellan en Litsbonde och fogden. Namnet "Jempte 
marckett" förekommer vidare i en dombok 1597 (NHD 1:4 s. 116) 
och under 1600-talets första hälft synes namnet "Jemptemar-
cked" o.d. vara allenarådande i jämtländska handlingar. 

Att Jamtamot och Jämtmarknaden betecknar samma evene-
mang står helt klart. I en politisk skrivelse från mars 1616, utfär-
dad av den jämtländska allmogen för att överlämnas på herre-
dag i Oslo, heter det att den tillkommit på "Jemptemarckendt". 
När jämtarna skulle föra politiska överläggningar i mars 1530 
hette det i stället, att så skulle ske "på Iempte mode". Ett köpe-
brev 1545 är utfärdat på "markness swnedagh [= söndag]", men 
ett liknande från 1426 är daterat "om mootz sunnodagh". Belägg 
för "markneth syndagh" finns f.ö. också från 1559 och "marknis 
tisdag" omnämns i ett brev 1557.9 

Skillnaden mellan Jamtamot och Jämtmarknaden tycks enbart 
ligga på ett språkligt plan. Orsaken till språkförändringen åter-
kommer jag till; det intressanta för stunden är att vi kan dra 
slutsatsen att marked, marknad uppfattades och användes syno-
nymt med mot av jämtarna. Detta styrker tesen att Jamtamot var 
en marknad. 

Synar man ovanstående argument kan man invända, att det 
inte finns något som hindrar att en betydelseförskjutning skett 
före 1500-talet, från att Jamtamot betecknat ett ting med mark-
nadshandel pågående vid sidan om, till att namnet betecknat 
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enbart en marknad. Att ett ord eller namn får nytt eller delvis 
nytt innehåll med tiden är inget ovanligt språkligt fenomen. Mot 
denna invändning vill jag lägga fram ett argument som visar, att 
om en sådan betydelseförskjutning verkligen ägt rum, har den 
skett mycket långt tillbaka. Det existerade nämligen redan un-
der högmedeltid (före 1300-talets mitt) ett ting, som hölls i an-
slutning till Jamtamotsveckan och som benämndes motstinget 
(se vidare nedan). Termen omöjliggör att Jamtamot eller motet vid 
samma tid betecknat en tingssammankomst - om så vore fallet 
vore sammansättningen motstinget tautologisk och helt me-
ningslös. Termen bör i stället förstås som 'marknads-tinget'. 

Slutsatsen blir alltså, att från högmedeltid till 1500-tal beteck-
nade Jamtamot eller motet en stor marknad10 i Jämtland, som 
hölls varje år under motsveckan i mars. Namnet har uppenbarli-
gen haft innebörden 'jämt-marknaden'. I källmaterialet finns 
inga tecken på att något möte för tingsförhandlingar skulle ha 
benämnts Jamtamot. Den vanliga uppfattningen, att Jamtamot 
var ett jämtarnas ting under nämnda tidsperiod, måste därmed 
avfärdas som en historiografisk myt. 

Förleden Jamta-

Efter denna genomgång av bevarade skriftliga källors upplys-
ningar är det dags att rådbråka själva namnet Jamtamot. Kan 
namnets beståndsdelar avslöja, när namnet kom i bruk? Utvisar 
namnet vad som försiggick när namnet började tillämpas? Var 
Jamtamot redan då en marknad? 

Till att börja med vill jag klargöra, att formen jam t a i namn-
sammansättningen Jamtamot är genitiv pluralis och står för 'jäm-
tarnas'. Denna inbyggarbeteckning ligger också till grund för 
namnet Jämtland, belagt redan på Frösöstenen från 1000-talet i 
formen eotalont, dvs. "lamtaland". Namnet Jämtland betyder 
alltså 'jämtarnas land' på samma sätt som till exempel Hordaland 
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syftar på 'hordernas land' och Hälsingland 'hälsingarnas land'. 
Inbyggarbeteckningen jamtar, jämtar har betecknat människor 
bosatta i de redan under järnåldern etablerade bygderna kring 
Storsjön och näraliggande vattensystem.11 

Sammansättningen Jamtamot är särdeles märkvärdig. Det 
finns inga belägg för andra nordiska namn sammansatta av en 
inbyggarbeteckning och -mot. Det finns inte heller, såvitt jag 
kunnat utröna, belägg för äldre nordiska namn (eller ord) bestå-
ende av en inbyggarbeteckning + -marked/-markned. Namnet 
Jamtamot pockar på en förklaring! 

För att gå vidare blir det nödvändigt att analysera hur namnet 
kan ha uppstått och vunnit hävd. Många av dagens människor 
finner det säkert konventionellt att nya namn kommer till ge-
nom styrd namngivning, dvs. att någon individ eller myndighet 
vid en given tidpunkt bestämmer vad något ska heta. Styrd 
ortnamnsgivning förutsätter emellertid i praktiken en skriftlig 
tradering av namnen, något som i Norden sker tidigast under 
medeltiden och då i högst begränsad omfattning. Under förhis-
torisk tid har därför all namngivning i praktiken varit ostyrd. 
Vid ostyrd namngivning kommer ett namn till inom en namngi-
varkrets. Därvid växer namnen i regel fram naturligt, varför de 
på ett självfallet sätt utgår från något för namnbäraren karaktä-
ristiskt. Namnen traderas muntligen av dem som brukar dem, 
generation efter generation. Ju större namnbrukarkrets ett namn 
får, desto mindre är risken för att det utsätts för förändringar 

19 
eller dör ut. 

För Jamtamots del är en ostyrd namngivning att räkna med. 
Namngivarkretsen har utgjorts av de människor som besökte 
eller hade anledning att tala om motet. Namnet har sedan erhållit 
en naturlig framväxt genom att ett allt större antal människor 
började använda det. 

Eftersom namnet är naturvuxet, måste förleden Jamta- ha fyllt 
en karaktäriserande funktion inom namngivarkretsen. Denna 
funktion bestod tydligen i att möjliggöra för namnbrukarna att 
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kunna skilja det viktiga mot som hölls hos jämtarna från mot på 
andra håll.13 Men en sådan särskiljande egenskap kan ju förle-
den inte ha haft inom jämtarnas eget område! Även om mötet 
som ligger till grund för namnet Jamtamot var det största i sitt 
slag inom Jämtland, kan det i äldre tid mycket väl ha funnits 
andra, mindre mot i Jämtland också, oavsett om man föreställer 
sig ordet "mot" som syftande på ett ting eller en marknad.14 

Inom Jämtland skulle i stället ett namn som *Fr0S0yarmot, 'Frösö-
motet', kunna ha varit ett särskiljande och därmed funktionellt 
namn, som i ett initialt skede skulle ha kunnat vinna många 
namnbrukare bland jämtarna. 

Den slutsats jag drar härav är att sammansättningen Jamtamot 
måste ha kommit till och i en första fas blivit vedertagen i någon eller 
några nordiskspråkiga regioner utanför Jämtland.15 Det bör ha varit 
folk i de norrländska kustlandskapen, i Mälardalen och/eller i 
Tröndelag, som börjat nyttja detta namn. 

Det som gör Jamtamot så spännande är att detta namn i en 
andra fas, allra senast på 1300-talet, vann hävd även i jämt-
ländskt språkbruk. Namnet uppträder nämligen i en mängd 
brev från 1300-talet och framåt, utfärdade inom Jämtland och i 
flera fall bevisligen skrivna av bofasta jämtar.16 Uppenbarligen 
upptog ett stort antal jämtar detta namn i sin vokabulär, influe-
rade av sina grannars språkbruk. Uppenbarligen blev bruket av 
namnet Jamtamot så utbrett i Jämtland, att en eller flera äldre 
inhemska benämningar, såsom ett hypotetiskt *Fr0S0yarmot, 
trängdes undan. Att så skedde förutsätter täta kontakter mellan 
jämtarna och deras grannar och att Jamtamot spelade en stor roll 
för dessa kontakter. 

Ovanstående iakttagelser bildar ett tungt vägande argument för 
att Jamtamot, redan när detta namn började tillämpas, inte kan 
ha betecknat enbart ett jämtarnas landsting. Ett sådant ting un-
der äldre medeltid eller järnålder skulle ha varit en i huvudsak 
inomjämtländsk angelägenhet, som bara ett fåtal människor i 
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regioner utanför Jämtland skulle ha kommit i kontakt med. Det 
är mindre troligt, att ett särskilt tingsnamn Jamtamot skulle ha 
kunnat uppstå och vinna hävd i dessa fåtal människors språk-
bruk. Och även om så skedde, förefaller det helt orimligt, att 
jämtarna därefter skulle ha influerats i så hög grad av dessa fåtal 
icke-jämtars vokabulär, att de övergett en inhemsk benämning 
på sitt eget ting till förmån för en främmande sådan. 

Om i stället tesen att Jamtamot betecknade en jämtländsk 
marknad prövas mot ovanstående iakttagelser, blir förleden 
Jamta- förståelig, men bara under förutsättning att denna mark-
nad hade en mycket stor interregional betydelse och att den var 
unik i sitt slag i Jämtland om att åtnjuta sådan status. Under 
sådana förutsättningar kan man utgå från att marknadsbesöka-
re utifrån hade behov av att bruka en funktionell benämning på 
marknaden och att Jamtamot var ett adekvat namn. Vi får då anta, 
att täta kontakter mellan jämtar och ett stort antal av dessa besö-
kare, dels på marknaden, dels i andra sammanhang, ledde till att 
jämtarna efterhand fann det praktiskt att tillämpa samma be-
nämning. 

Efterleden -mot 

Namnet Jamtamot bör alltså redan när det började tillämpas ha 
åsyftat en stor årlig sammankomst i Jämtland med ett påtagligt 
inslag av varuutbyte i olika former. På detta möte skedde säkert 
alltid många andra viktiga aktiviteter än varuutbyte, såsom för-
handlingar om saker av gemensamt intresse för jämtarna (se 
vidare nedan om motstinget och lyktartinget). Det kan inte ute-
slutas att "Jamtamot" för jämtarna själva kom att få en informell 
och flerfunktionell betydelse, även om det inte finns några skäl 
som direkt tyder på det. Men som sagt bör de första namnbru-
karna ha varit icke-jämtar och för dem bör det ha varit den sidan 
av evenemanget som gällde varuutbyte som lockade och som de 
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i första hand ville åsyfta med namnet. 
Därmed inställer sig frågan om ordet mot i gammalt nordiskt 

språkbruk kunde ha en specialiserad betydelse 'sammankomst 
av människor som infunnit sig för att (i första hand) köpslå'. 
Våra äldsta bevarade skriftkällor ger vid handen, att mot faktiskt 
kunde användas på detta sätt under äldre medeltid, både på 
väst- och östnordiskt håll. Följande passus ur isländska Ingvars-
sagan låter oss ana hur namnet Jamtamot kan ha bildats:17 "nu 
leggja peir möt sin å millum ok keypte Sveinn par margar gersimar", 
'nu avtalar de mot sinsemellan och Svein köpte där många vär-
defulla ting'. 

Liknande belägg är visserligen ovanliga, men i en mera all-
män betydelse, 'sammankomst av människor', finns ordet mot 
belagt mindre sällan under äldre medeltid. Ordet är för övrigt 
besläktat med prepositionen mot och substantivet möte. 

Efterleden -mot i namnet Jamtamot bör alltså härledas till 
fornspråkens ord mot i betydelsen 'sammankomst av männi-
skor', med mer eller mindre specialiserad merkantil innebörd. 

När namnet Jamtamot bildades bör som sagt Jamta- ha fungerat 
för att skilja det viktiga mot som hölls hos jämtarna från mot på 
annat håll. Namnet förutsätter alltså att namnbrukarna använde 
andra benämningar innehållande mot om liknande begivenhe-
ter i andra regioner. Nu söker man emellertid förgäves i äldre 
nordiska källor efter jämförbara exempel på sådana benämning-
ar. Namnet Jamtamot tycks ha utgjort en solitär under medel-
tiden. Om namn på -mot avseende marknadsliknande möten 
hade varit vanliga under denna tid, borde de ha kunnat beläggas 
i bevarat skriftligt material. Jag kan inte se någon annan förkla-
ring till detta än att namnet Jamtamot utgör en relikt av ett språk-
bruk och ett system av marknadsliknande möten med mycket 
hög ålder, etablerat redan i förhistorisk tid. Att just namnet Jam-
tamot levde kvar in på medeltiden, ja ända in på 1500-talet, för-
klaras enklast med regeln om att namn, som hade många namn-
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brukare i dagligt tal löpte mindre risk att utsättas för förändring-
ar än namn med färre namnbrukare. Jamtamot bör alltså ha 
behållit sitt ålderdomliga namn tack vare att denna årliga sam-
mankomst för varuutbyte (och andra aktiviteter) utövade en 
större och mera varaktig attraktionskraft på besökare än vad 
andra marknadsliknande möten med namn på -mot i angränsan-
de regioner förmådde göra. 

I detta sammanhang är det värt att framhålla, att handelssys-
temen på de flesta håll i Norden förändrades i grunden under 
tidig medeltid och högmedeltid till följd av urbaniserings-
processen och av att handeln alltmera inordnades under stats-
maktens och kyrkans kontroll.18 Att gamla marknadsliknande 
möten som gick under namn på -mot kom att upplösas eller 
omformas i denna tid av samhällsmetamorfos, är kanske inte så 
förvånande. I mellersta Skandinaviens inland etablerades dock 
ingen stad förrän i slutet av 1700-talet (Östersund) och såväl 
statsmakternas som kyrkans inflytande över Jämtland var i 
många avseenden - inte minst ekonomiska - ringa under medel-
tiden.19 Det finns anledning att tro, att ett ålderdomligt mönster 
för handelsutövning hade chans att dröja kvar här mycket läng-
re än på många andra håll i Norden.20 Detta är enligt min me-
ning sannolikt en bidragande orsak till att ett marknadsnamn på 
-mot levde kvar in på medeltiden i Jämtland men veterligen inte 
på andra håll. 

Namnen Jämtmarknaden och Gregoriemarknaden 

Bruket av -mot i benämningar på möten med marknadsinslag 
tycks alltså i princip ha varit bortlagt redan under medeltiden. 
Under medeltidens lopp var också bruket av ordet mot i en all-
män betydelse, 'sammankomst av människor', successivt utdö-
ende i de nordiska språken - idag lever detta bruk inte kvar i 
vare sig riksmål eller norrländska dialekter. Denna reträtt måste 
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ha lett till att Jamtamot som marknadsnamn började te sig alltme-
ra ålderdomligt och besynnerligt för folk som levde under sen-
medeltiden och 1500-talet. Trots den starka hävd och breda folk-
liga förankring som namnet måste ha haft, tvingades till slut en 
namnförändring fram. Som vi noterade tidigare bestod denna 
förändring i att namnets senare led, -mot, ersattes med det mo-
dernare -marked, -marknad i dagligt tal. Jamtamot/Jämtamot blev 
alltså Jamtamarked/Jämtmarknadien) eller liknande, en namnform 
som tydligen lättare föll människor på läppen. Även i andra 
sammansättningar såsom motssunnodag-marknessunnodag sked-
de denna lilla språkjustering. Processen tycks dock ha tagit hela 
1500-talet i anspråk! 

Marked, marknad är ett låneord, ytterst från latinet. Under me-
deltiden blev det en gängse nordisk term för 'i tid regelbundet 
återkommande och till plats bestämd sammankomst för han-
del'. Ordet kan därmed sägas i viss mån ha ersatt de äldre nor-
diska termerna mot och kaupstefna 'köpstämma'.21 

Det numera välbekanta namnet Gregoriemarknaden, med samma 
denotation (grundbetydelse) som Jamtamot/Jämtmarknaden, bör-
jade troligen inte brukas förrän i slutet av 1600-talet.22 Anled-
ningen kan ha varit, att man då ville kunna skilja marsmark-
naden från en annan marknad, som börjat hållas på Frösön i 
februari, kallad Kyndelsmässmarknaden. Den sistnämnda mark-
naden är belagd i almanackor fr.o.m. 1690. Gregoriemarknaden 
kom att bli det officiella namnet, som trycktes i svenska alma-
nackor och som från 1790-talet (då marknaden flyttades in till 
Östersund) till 1910-talet (då den upphörde) användes av Öster-
sunds borgerskap. 

Fascinerande nog lyckades emellertid det officiella namnet 
aldrig helt tränga undan det äldre namnet, Jämtmarknaden, på 
landsbygden i Jämtland och Härjedalen. När etnologen Märta 
Hedlund i slutet av 1930-talet gjorde uppteckningar i Jämtland 
och Härjedalen om gamla handelstraditioner, fanns ännu 
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många kvinnor och män i livet som brukade detta namn. Några 
livfulla exempel förtjänar att citeras (EU 34170, 34171): 

"Ja-jamen ma for till Trettondagsmarknen, och Jämtmark-
nen, och Höstmarknen." (Jöns Grönvik i Hunge, Bodsjö, född 
1857, räknar upp alla 1800-talets årliga marknader i Östersund.) 

"Gåbben min gjorde trehundra veck te en Jamtmarne." 
(.Margit Hindriksson i Brånan, Berg, f. 1847; veck = veck på 
smidda spann.) 

"Störste marknan, som någon hört tal om, var Jämtmark-
nan. Den höll dom i Östersund i mars. Dit frakta vi allt vårt 
skinn och där fick vi nästan allt, vi ville ha. Till Östersund 
for allihop, som var som litet värre. Dom tog alltid skinn 
dit. Det fanns onaturligt med hästar och skinn jämt där. 
Hundskinnspälsar hade mö, som var lite förmögen. [...] Var 
marknad gick ett par forlass hundskinnspälsar i Öster-
sund. Far min kalla dom Frösöpäls, för gammalt var mark-
nan där." (Jonas Sjulsson i Överhogdal,f. 1846.) 

Dessa människors namn på marknaden, Jamtmarne, Jämtmark-
nen, kan betraktas som språkliga fornminnen med en direkt 
kontinuitet tillbaka till det urgamla Jamtamot. Notera också den 
reliktartade benämningen Frösöpäls i det sista exemplet! Vi får 
här ytterligare bevis för den seghet som utmärkte landsbygdens 
handelstermer och handelsstrukturer i mellersta Skandinaviens 
inland. Man anar att gammal kunskap om handel var något som 
fördes vidare från generation till generation som en viktig resurs 
för böndernas uppehälle. 

Motstinget och lyktartiriget 
Vi har konstaterat att Jamtamot under medeltiden och 1500-talet 
var en stor marknad, dit en ström av människor begav sig. Man 
kan då tycka, att det borde ha varit lägligt att ta upp offentliga 
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saker på ett ting i anslutning till denna marknad. Det borde 
också ha funnits tillfällen för privaträttsliga uppgörelser under 
marknadsveckan, antingen på marknadsplatsen eller i gårdar i 
de centrala Storsjöbygderna, där många långväga marknadsbe-
sökare måste ha varit inhysta. Man torde också kunna räkna 
med, att de sysslomän, lagmän och hövitsmän över Jämtland, 
som inte bodde i landskapet, passade på att besöka Jämtland i 
samband med marknaden för att kunna kombinera juridiska 
och andra plikter med ekonomiska affärer. 

Alla dessa hypoteser låter sig bekräftas, om vi tar del av de 
bevarade breven från denna tid. Faktum är, att den sida av mark-
naden som rör rättsväsen och politik kan belysas mycket bättre 
med skriftligt källmaterial än den kommersiella sidan. Detta 
beror dels på att bara vissa typer av dokument skrevs i Jämtland 
under medeltiden och 1500-talet, dels på arkivhistoriska beva-
randeförhållanden. 

Här ska jag nöja mig med att beröra ting i samband med 
Jamtamot. Intressant nog hölls i regel inte ett ting utan två: 
motstinget och lyktartinget. Granskar man uppgifter och date-
ringar i bevarade 1300-talsbrev noga, kommer man till slutsat-
sen att motstinget, 'marknads-tinget', inledde marknadsveckan 
på måndagen och att lyktartinget avslutade densamma på sön-
dagen.24 Benämningen på det senare tinget innehåller ordet lykt, 
'stängning, avslutning', med gammal feminin ar-genitiv. Lyktar-
tinget betyder alltså 'stängnings-tinget' eller 'tinget vid stäng-
ningen' (av marknaden). Men varför hölls dubbla ting? 

Det måste ha legat i jämtarnas intresse, att så många som 
möjligt kunde besöka marknaden - trönder, svear, hälsingar, 
medelpadingar, ångermanlänningar, samer och andra. Därför 
växte det antagligen tidigt fram lagbud, som avsåg att garantera 
säkerhet och okränkbarhet för besökare under marknadstiden. 
Det finns belägg från andra håll i Norden som tyder på att dylika 
fridsbestämmelser redan under förhistorisk tid var av funda-
mental betydelse för att handelsmöten skulle kunna äga rum.25 
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Att lagsedvänjor rörande Jamtamot verkligen existerade inom 
den jämtländska lagsagan antyds av en stadga från 1345 (JHD I 
48), där kung Magnus hänvisar till "rätt marknadstid" i Jämt-
land såsom ett etablerat laga begrepp. Dylika lagbud rörande 
marknaden hade till och med instiftats utanför den jämtländska 
lagsagan! I Frostatingslagen, som nyttjades i Tröndelag, ingick 
nämligen en lagparagraf (FtL VII, 27), utformad senast på 1170-
talet, som säger att man inte får fara utomlands utan kungens 
tillåtelse, med tillägget att om man med kungens lov far utom-
lands till köpstämman på Frösön, får man handla där även med 
kungens fiender (läs köpmän från Svealand):26 

Omfarbann [= samfärdselförbud] land emellan 
Så är mält efter forn rätt, att om män mot bann far land 
emellan utan konungens lov, då är styrmannen [på skep-
pet] skyldig 40 marker till konungen och var rorskarl 3 
marker. Men om konungen lägger bann på mjöl eller annan 
vara land emellan, då är den som för ut [sådan] skyldig 3 
marker till konungen, såväl styrman som rorskarl [...]. Men 
om män far till Frösö eller till andra köpstämmor med 
konungens lov, och nu konungens ofredsmän kommer dit, 
då skall det köpslås med dem såsom med fredsmän, utan 
[att medföra] straff. 

Denna märkliga lagparagraf är för övrigt den äldsta källa som 
finns om Jamtamot. 

Existensen av dubbla ting, som inledde och avslutade Jamta-
mot, förklaras sannolikt av att tingen fungerat som möten, då 
lagar om marknadsfrid m.m. under den "rätta marknadstiden" 
pålystes respektive avlystes. Motstinget utgjorde troligen offici-
ell början och lyktartinget officiellt slut på en period med särskil-
da lagbestämmelser. Denna tolkning vinner i styrka vid en jäm-
förelse med de två viktigaste marknaderna i Mälarlandskapen 
under äldre medeltid: Distingen i Uppsala och Samtingen i 
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Strängnäs. Dessa marknader var nämligen arrangerade på lik-
nande sätt, med dubbla s.k. köpting som inledde och avslutade 
marknadshandeln och begränsade tiden då frid skulle råda. Be-
stämmelser härom finns inskrivna i Upplandslagen respektive 
Södermannalagen.27 Hade vi haft i behåll en nedskriven Jämt-
landslag, hade vi antagligen kunnat citera liknande bestämmel-
ser kring Jamtamot. Ytterligare en parallell kan anföras: mark-
naden Fastingen i Tingvalla i Värmland. Visserligen finns inga 
medeltida skriftliga belägg för denna marknad, men den plurala 
namnformen -tingen tyder på att denna marknad en gång varit 
inrättad på liknande sätt som Distingen, Samtingen och Jamta-
mot, med två omramande ting där marknadsfrid pålystes re-
spektive avlystes.28 

Motstinget och lyktartinget fyllde även funktioner utöver de 
ovan nämnda. Av brev 1352 och 1383 (JHD187,116) framgår att 
sysslomannen i Jämtland jämte lagmannen kunde handlägga 
ärenden rörande kungens ekonomiska intressen på det ting som 
hölls på måndagen i marknadsveckan - dvs. motstinget. 

Två unika brev som hänför sig till söndagen i Jamtamotsveck-
an 1530 (JHD III 159-160) tycks vara resultatet av viktiga politis-
ka överläggningar på ett stort jämtländskt möte - sannolikt 1530 
års lyktarting.29 Breven, beseglade med jämtarnas sigill, är 
adresserade till kungen och landsherren. De innehåller klago-
mål om extraskatter, om orättvisor gällande förläningar av av-
radsland och om orättvisor i fråga om lov att jaga älg på skidor, 
m.m. Att breven tillkom på dagen för lyktartinget och inte på 
dagen för motstinget var nog ingen tillfällighet. På måndagen, 
när marknadskommersen skulle till att börja, hade folk troligen 
mindre tid och tålamod för utdragna politiska diskussioner än i 
slutet av marknaden, när varuutbudet började sina. Breven vitt-
nar om att lyktartinget kan ha spelat en central roll som jämt-
ländskt politiskt forum under medeltiden. 

Motstinget och lyktartinget kan dessutom ursprungligen ha in-
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nefattat religiösa moment, förutsatt att dessa ting hölls redan i 
förkristen tid. Man kan dra en parallell till tingen vid marknaden 
Distingen, vars samband med förkristen kult är uppenbart, då 
förleden i namnet Distingen utgörs av en benämning på en 
grupp fornnordiska kvinnliga gudomar, diser. Gemensamma ce-
remonier kan ha varit ett sätt att förebygga aggressioner mellan 
människor som möttes på Jamtamot. I detta sammanhang är det 
frestande att göra kopplingar mellan motstinget och lyktarting-
et och sådana omständigheter som att Jamtamot hölls kring vår-
dagjämningen på Frösön, att vårdagjämningen generellt var en 
viktig tidpunkt för kultutövning hos nordborna i förkristen tid 
och att det sakrala namnet Frösön, '(guden) Frös ö', vittnar om 
att denna ö var en viktig plats för förkristen kult.30 

En gammal förbindelse mellan marknad och två omramande 
ting kan således konstateras i sannolikt fyra nordiska fall: Jam-
tamot, Distingen, Samtingen och Fastingen. Den geografiska 
spridningen hos dessa fall är påtaglig. Detta indikerar enligt min 
mening att vi här kan ha att göra med en praxis av hög ålder. 
Sannolikt har det funnits flera paralleller som vi idag inte känner 
till. Man kanske gärna frågar sig vad som etablerades först -
marknad eller ting? Frågan är enligt min mening ointressant. 
Det intressanta är i stället det symbiotiska förhållande mark-
nad-ting som tycks ha rått: marknaden var för köpfredens skull 
beroende av att särskilda fridsbestämmelser blev utlysta respek-
tive avlysta på tingen och äldst troligen också av gemensamma 
ceremonier på tingen, medan tingen var beroende av att folk 
drogs till marknaden för att de skulle kunna fungera som cent-
rala politiska och judiciella fora. 

Marknadsveckan, motstinget och lyktartinget tycks ha varit sta-
bila företeelser med kontinuitet åtminstone från 1300-talet till 
1500-talets första hälft. Men hur länge till? Jag vill här uppmärk-
samma ett par källor, som visar på förändringar i slutet av 1500-
talet. 
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Inledningsvis konstaterades, att Jamtamot fram till 1570-
talet brukade börja på måndagen efter Gregorius. Ett brev från 
1594 (RApp I) är däremot daterat på Jamtamot redan lördagen 
den 16 mars, dvs. två dagar innan Jamtamot skulle ha börjat 
enligt den äldre regeln. Brevet antyder att marknadsterminen 
ändrats. 

En annan förändring är märkbar i ett köpebrev från 1596 
(RAp). Det är daterat på Frösö lyktarting (eller "logther ting", 
som ordet stavas av den danske skrivaren), men inte i mars utan 
den 8 januari. Dateringen visar att lyktartinget vid 1500-talets 
slut förlorat sin gamla anknytning till marknaden. Att ordet 
lyktarting fortfarande brukades, med bibehållen ålderdomlig ar-
genitiv,31 tyder dock på att lyktarting kontinuerligt hållits i en 
eller annan form sedan medeltiden. 

Orsakerna till dessa förändringar är oklara, men det är känt 
att de danska myndigheterna efter nordiska sjuårskriget 
(1563-1570/71) strävade efter att omdana Jämtland från en i hög 
grad självstyrande provins till en fullvärdig norsk landsdel. Ett 
led häri var att söka kontrollera tingsorganisationen och jämtar-
nas politisk-rättsliga aktivitet. Kanske hade överheten förbjudit 
jämtarna att mötas på ting vid marknaden och kanske tyder 
brevet från 1596 på att jämtarna önskade kringgå ett sådant 
förbud och hålla lyktartinget vid en annan tidpunkt i stället? 
Från 1600-talet finns flera belägg för att jämtarna, trots risk för 
straffpåföljder, höll hemliga ting vid olika tillfällen.32 Några be-
lägg för att lyktartinget överlevde sekelskiftet 1600 finns dock 
veterligen inte. 

Myten om Jamtamot 

Uppfattningen att Jamtamot från högmedeltid till 1500-tal be-
tecknade ett jämtarnas ting har en nästan 150-årig tradition i 
historieskrivningen. Tidigast kommer denna uppfattning fram 
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vid utgivningen 1855 av några jämtländska medeltidsbrev, redi-
gerade av de norska historikerna Chr. C.A. Lange och Carl R. 
Unger.33 Bilden av Jamtamot som ett ting, eller som ett ting med 
samtidigt pågående marknad, befästs och nyanseras av senare 
historiker som RA. Munch (1862 s. 374), C.G. Styffe (1867,1880, 
1911), S.J. Kardell (1910), Absalon Taranger (1924), Edv. Bull 
(1927), Nils Ahnlund (1948) och Steinar Imsen (1990, 1994 och 
1995). 

Skärskådar man dessa historikers argumentation för att Jam-
tamot var ett ting eller ett ting med marknadshandel, finner man 
att denna är synnerligen vag. Ett argument, som tycks ha före-
svävat redan de norska urkundsutgivarna 1855, är att det finns 
några brev, där det uppges att män blivit tillsatta "uppå Jamta-
mot" för att döma i olika mål. Särskilt har man åberopat ett brev 
från Jamtamot 1483 (JHDII164) om att 24 "domsmän" från hela 
landskapet dömt i en tvist om landskapsgränsen mot Härjeda-
len. När man menat att sådana brev indikerar, att Jamtamot var 
ett ting, har man utgått från att domar av tillsatta nämndemän 
bara kunde fällas på ordinarie ting. Det bevarade jämtländska 
källmaterialet från medeltiden och 1500-talet visar dock, att så-
dana domar kunde åstadkommas i princip när som helst. Till 
exempel visar brev från 1487, 1515, 1520 och 1528 (JHD II 197, 
369; III 5,110), att lagmannen vid behov kunde sammankalla ett 
antal "domsmän" till sin gård i Brunflo för att avgöra tvistemål 
utan att ting pågick. I norsk rättspraxis var det före slutet av 
1500-talet minst lika vanligt, att domsnämnder dömde utanför 
tinget som på tinget (Imsen 1999). Vad ovannämnda brev från år 
1483 visar är alltså att Jamtamotsveckan var en lämplig tidpunkt 
för att tillsätta domsnämnder i tvistemål, inte att Jamtamot var 
ett ting. 

Avvikande uppfattningar om Jamtamots definition är sällsyn-
ta i forskningslitteraturen. År 1832 publicerades gränsdomen 
från Jamtamot 1483 av antikvitetsforskaren N.J. Ekdahl, som 
själv tillvaratagit brevet i Klövsjö tre år tidigare. Ekdahl bedrev 



84 Oknytt 1-2/2000 

sin Jämtlandsforskning i en tid innan ovannämnda historie-
skrivningstradition uppstått och för honom tycks det ha varit 
självklart att brevet utfärdats "på stora Jemtmarknaden (å 
Frösön)". 

Aven den norske språkforskaren Johan Fritzner har uttryckt 
en förmodan att Jamtamot betecknade en marknad och inte ett 
ting. I sin lexikonartikel om Jamtamot från 1891 fäster sig 
Fritzner särskilt vid ordet motstinget (vilket ju klart indikerar att 
mötet i sig inte kan ha varit ett ting) och kopplar ihop Jamtamot 
med belägget i Frostatingslagen för en stor köpstämma på 
Frösön.34 

Varken Ekdahls eller Fritzners uppfattningar om Jamtamot 
har fått något genomslag i historieskrivningen. I stället har tesen 
om att Jamtamot var ett ting upprepats så många gånger att den 
tycks ha blivit ett axiom, som inte behövt ifrågasättas. 

Resultat 
Traditionellt anses Jamtamot ha betecknat jämtarnas viktigaste 
årliga ting under medeltiden, med marknadshandel pågående 
vid sidan om. I denna artikel har jag försökt ge en annan och 
mera nyanserad bild av Jamtamot. Resultaten kan sammanföras 
i följande punkter: 

Namnet Jamtamot betecknade åtminstone från högmedeltid till 
1500-tal en stor marknad i Jämtland, som hölls varje år under 
motsveckan i mars och som omramades av två ting, motstinget och 
lyktartinget. Namnet levde kvar in på 1500-talet, då det ersattes 
av Jämtmarknaden, ett namn som i sin tur levde kvar ända in på 
1900-talet. 

Namnet Jamtamot måste av språkliga skäl ha uppkommit och 
tidigast vunnit hävd utanför Jämtland (sannolikt redan före me-
deltiden) och därefter anammats av jämtarna själva (allra senast 
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på 1300-talet men troligen långt tidigare). Detta tyder på att 
mötet tidigt, troligen redan under vikingatid, brukade besökas 
av minst lika många icke-jämtar som jämtar, vilket i sin tur tyder 
på att mötet tidigt ägde en viktig funktion som forum för varu-
utbyte, med stor attraktionskraft på långväga besökare. Folk 
utifrån uppfattade antagligen evenemanget främst som en 
marknad (eller ett marknadsliknande möte) redan vid den tid-
punkt då namnet Jamtamot etablerades, även om andra inslag än 
de som gällde varuutbyte säkert också ingick. 

En marknad på Frösön går att belägga i skriftliga källor så tidigt 
som en forskare överhuvudtaget kan drömma om: i en lagstad-
ga i Frostatingslagen, utformad senast på 1170-talet. Lagpara-
grafen är unik på nordiskt område i så måtto, att den gällde 
köpfred vid en marknad inom en angränsande lagsaga. Där 
antyds, att norrmän brukade resa till köpstämman på Frösön 
och möta män från Svealand. Detta tyder på att Jamtamot som 
marknad redan på 1100-talet var av exceptionell betydelse och 
bildade en viktig länk mellan Tröndelag och Svealand. 

Från åtminstone högmedeltid till 1500-talets första hälft pågick 
Jamtamot i sju dagar (under den s.k. motsveckan) varje år kring 
vårdagjämningen. Jamtamot varade därmed lika länge som 
marknaden Distingen i Uppsala - känd som Svealands viktigas-
te marknad under samma period.35 Då det finns anledning att 
tro, att en marknads längd utgör ett grovt mått på dess handels-
omsättning,36 kan man således förmoda, att också Jamtamot var 
en ovanligt stor marknad under denna tid, troligen en av Nor-
dens största. 

En enskild vara (ett livbälte) kunde i Ragunda år 1468 värderas 
efter prissättningen på Jamtamot. Detta tyder på att Jamtamot 
på 1400-talet utgjorde ett centralt handelsforum för bönderna i 
Jämtland. 
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Sällsynta svarträvskinn kunde enligt Gustav Vasa inhandlas i 
Jämtland vid tiden för Jamtamot år 1536. Detta tyder på att 
Jamtamot på 1500-talet var en av mellersta Skandinaviens högst 
rankade skinnmarknader. 

Marknaden Jamtamot omramades åtminstone under 1300-talet 
av två ting, motstinget och lyktartinget, som hölls i samband med 
att marknaden öppnades och stängdes. Liknande praxis rådde 
beträffande marknaderna Distingen i Uppsala i Uppland, Sam-
tingen i Strängnäs i Södermanland och troligen också Fastingen 
i Tingvalla i Värmland. Gemensamt för alla dessa ting var troli-
gen, att de fungerade som möten, då lagar om köpfred m.m. 
under den "rätta marknadstiden" pålystes respektive avlystes. 
Därtill spelade tingen säkerligen en stor roll för handha vande av 
offentliga ärenden och i äldsta tid kanske också för kultutöv-
ning. Förbindelsen mellan marknad och två omramande ting 
kan för Jamtamots del, liksom för de andra ovannämnda exemp-
len, mycket väl ha utbildats redan i förhistorisk tid. 

Dagarna (troligen också kvällarna) i marknadsveckan lämpade 
sig väl för privaträttsliga uppgörelser och rättsliga undersök-
ningar av olika slag, eftersom ett stort antal bönder liksom 
världsliga och kyrkliga ämbetsmän naturligt samlades på 
Frösön och i de centrala Storsjöbygderna under denna tid. 

Slutord 

Resultaten visar att Jamtamot under hela medeltiden utgjorde 
ett nav i ett ålderdomligt men till synes väl fungerande handels-
system i mellersta Skandinaviens inland. Ålderdomligt i det 
hänseendet att i regionen saknades stadsbildningar och här 
hade kungamakt och kyrka relativt litet inflytande. Väl funge-
rande i den bemärkelsen att Jamtamot som stormarknad fortlev-



87 Oknytt 1-2/2000 

de med en remarkabel stabilitet genom seklernas gång. Uppen-
barligen hade jämtlänningarna under medeltiden ett stort över-
skott av attraktiva handelsvaror, där skinnen sannolikt intog en 
särställning. Uppenbarligen hade jämtlänningarna behov av att 
kunna omsätta dylika varor till förnödenheter av olika slag. Up-
penbarligen var förutsättningarna för interregional handel 
gynnsamma - den riksgräns som växte fram blev knappast till 
ett stort handelshinder. Uppenbarligen kunde folk köpa, byta 
och sälja varor under fredliga former. Och uppenbarligen gyn-
nades handeln av läget mitt på den skandinaviska halvön, mel-
lan Tröndelag med Atlanten i väster, de norrländska kust-
landskapen och Mälarlandskapen med Östersjön i öster samt 
enorma arealer fångstmarker norröver. Till gynnsamma förut-
sättningar för detta handelssystem får också räknas goda kom-
munikationsförhållanden under vårvintern. De lättast farbara 
passen i hela den skandinaviska fjällkedjan fanns mellan Jämt-
land och Tröndelag och dessutom utgick det färdleder över till-
frusna sjöar, vattendrag och myrstråk i olika riktningar från 
Storsjön. 

Hittills har jag främst uppehållit mig vid Jamtamots merkantila, 
judiciella och politiska betydelse. Detta är naturligt med hänsyn 
till det källmaterial som stått till buds för undersökningen. Men 
när vi för vårt inre målar upp en bild av Jamtamot, får vi inte 
glömma bort den stora betydelse för socialt umgänge och nöjes-
liv som marknader på landsbygden alltid hade i äldre tider. Ett 
oräkneligt antal historier om händelser och strapatser som ut-
spelat sig under "motsveckan" och inte minst på färdvägarna till 
och från Frösön har säkert återberättats i efterhand.37 Med detta 
vill jag ha sagt, att Jamtamot i fler än ett avseende måste ha 
utgjort en av årets absoluta höjdpunkter för generationer av 
medeltidens människor i mellersta Skandinaviens inland.38 
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Noter 

1 Om Jämtlands provinssjälvstyre under medeltiden se Bergner 1988, 
Imsen 1995 och kommande avhandling av Magne Njåstad, Historisk 
institutt, NTNU, Trondheim, om jämtarnas konflikter med centrala 
myndigheter ca 1300-1540. 

2 Aspekter på jämtländsk historieskrivning ges i t.ex. Aronsson 1995, 
kap. 3, Fransson 1998 och Torp 1993. 

3 Åberopade källor: JHD I 38, 112, II 278; RApp I 1594 16/3. Övriga 
belägg: JHD 150,77,116,136,186,208,256,281,288, II32,40,48,51,57, 
101,110,157,164,312, III 156; DN XIV 727, 773,816; samt avskrifter av 
brev 1548 u.d. och 1580 u.d. i Landsarkivet, Östersund: Undersåkers 
kyrkoarkiv N 1:1 pag. 194f resp. Heimbygdas dep. vol. 28 bok D 
pag. 37. 

4 För närmare uppgifter om Jamtamotsveckan se Holm 1999 anm II48. 

5 Jfr Henriksson 1995 s. 344. Jamtamot kan alltså sägas ha haft viss 
anknytning till vårdagjämningen, som ju infaller ca 21 mars i vår 
almanacka. 

6 Om Erasmo Ludwiksson se Gillingstam 1997. N. Ahnlund menar 
(1948 s. 517) att dateringen 1575 av R.L:s Jämtlandsbeskrivning är fel 
och att R.L:s tjänsteresa till Jämtland på svenske kungens vägnar mås-
te ha skett under de svenska ockupationsåren 1564-71. I så fall är 
krönikan tidigast från 1568, eftersom besöket i Jämtland skedde i "ko-
nung Johans tid" (Hadorph 1675 s. 131). Årtalet 1575 kan dock mycket 
väl vara korrekt, se Bull 1927 s. 197f. 

7 Stavningen i detta och följande källcitat har retuscherats för läsarens 
bekvämlighet. 

8 Om svarträv och handel med dess skinn, se Jensen 1994 s. 190, Bern-
ström & Vilkuna 1969 och von Friesen 1922 s. 173ff. Fångst av svarträv 
i Jämtland är dokumenterad ännu 1795, FBAJ s. 64. - 1 ett jämtländskt 
brev 1598 värderas en ko till 2 daler, JFT 3 s. 148f. 

9 Åberopade källor: supplik 1616 19/3, Norske inlegg 2:4, Danske 
Kancellis arkiv, Riksarkivet, Oslo; JHD III 156; DN XIV 815; JHD 1186; 
ÖLAp 1559 efter 19/3 samt JFT 3 s. 115. Namnet Jämtmarknaden före-
kommer vidare i t.ex. ÖLApp 1617 4/2 och JD 1-4 passim. 

10 Jag tar här utgångspunkt i följande definition av marknad: 'Ett regel-
bundet återkommande möte, på en bestämd plats och till bestämda 
tider, med syfte att byta eller driva köp och försäljning av olika pro-
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dukter, vilket möte blir uppsökt av andra producentgrupper eller pro-
fessionella handelsmän än de som permanent vistas på orten' (jfr Han-
sen 1987 s. 225). 

11 En uppfattning om storleken av jamtarnas bosättningsområde i äldre 
tid kan man få genom att studera var ortnamn på Jämt- eller Jamt- inte 
förekommer. När en jamt av någon anledning gett upphov till ett så-
dant namn, vittnar det om att folk i trakten upplevde ett främlingskap 
gentemot jamtarna. Vi kan då konstatera, att namn som Jamtholmen i 
Ansjön i Hällesjö socken och andra namn på Jamt- i nuvarande östra 
Jämtland, vittnar om att folk i dessa glesbefolkade skogsbygder en 
gång i tiden inte räknade sig som "jamtar" (Flemström 1981 s. 35). I 
mera centrala delar av Jämtland finns emellertid inga sådana namn, 
vilket tyder på att dessa delar är jamtarnas gamla hembygder. — Om 
namnet Jämtland se Flemström 1983 s. l lf , Edlund 1994 och Brink 1995. 

12 Dessa onomastiska grundsatser är baserade på Andersson 1994 s. 13f, 
Andersson 1996 s. 22ff, Brink 1999 och på meddelanden av l:e arkiva-
rie Per Vikstrand, Språk- och folkminnesarkivet, Uppsala (brev till 
förf. 2000 26/9). 

13 Somliga kanske spontant skulle föreställa sig att förleden Jamta- blivit 
populär inom Jämtland, därför att den uttryckt en viss sorts jämtsk 
"stolthet". Denna förled skulle alltså ha uppfattats som funktionell och 
därmed vunnit hävd, därför att den tilltalade något i jämtarnas håg. 
Fenomenet är lätt att iaktta idag om man slår upp telefonkatalogens 
Östersundsdel, där mer än 80 företag listas som börjar på Jamt-, Jemt-
eller Jämt-\ Extremfallet representeras antagligen av företaget Jämt-
Zäta Skogstransporter AB. Men har vi rätt att tänka oss att jämtarnas 
regionala identitet tog sig sådana uttryck redan i medeltida språk-
bruk? Är inte ett sådant synsätt anakronistiskt? 

För att utröna denna fråga har jag gjort en preliminär undersökning 
av brev skrivna av tre jämtar under åren 1500-1539: Magnus Hansson 
(MH), Hans Karlsson (HK) "Djäkn" och Olav Hemmingsson (OH). 
MH var ordinarie lagman i Jämtland 1494-1513 (samt ställföreträdan-
de lagman 1493; Holm 1995 s. 21, 1999 anm II 24). HK bistod som 
brevskrivare från 1490-talet till 1521 och var lagman 1514-21 (Holm 
1995 s. 20f). OH var som skrivare verksam under den långa perioden 
1522-70 och som ordinarie lagman 1523-39 och 1550-59 (Holm 1995 
s. 23,260. Alla tre var i egenskap av lagmän, valda av den jämtländska 
allmogen, bosatta i Jämtland, HK och OH på Södergård i Brunflo 
socken (Holm 1995 s. 157). OH var med säkerhet född i Jämtland (jfr 
DN XV 673, 728), troligen också de andra två, eftersom alla lagmän i 
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Jämtland under 1400-talet och större delen av 1500-talet i regel var 
valda av och bland landskapets egna män (Imsen 1995 s. 61). Man kan 
således med fog hävda, att dessa tre brevskrivare var "män av folket". 
Ville dåtidens jämtar framhäva sin jämtska identitet genom språket, 
borde detta komma till uttryck i dessa mäns skrivna brev. 

Studerar man deras skrivelser, blir emellertid resultatet nedslående. 
När de omtalar jämtarnas gemensamma lagting, huvudtinget i land-
skapet (jfr Holm 1999 nr 1449:A), skriver MH "på Sprotede på rätta 
lagtinget" (JHD II 285), HK skriver "lagtinget på Sproteidet i Frösö 
socken" (JHD II 355) och OH kort och gott "uppå Sproteid på rätta 
tingsstället" (JHD III 67). Man sade alltså inte *Jamtalagtinget eller *lag-
tinget ijamtland. När den jämtländska allmogens sigill omnämns, skri-
ver OH "landsens insegel", dvs. 'land(skap)ets sigill' (DN XIV 747), 
eller blott "vårt insegel" (DN XIV 680). Man sade alltså inte *jamtarnas 
insegel eller *Jamtlands insegel. Flera liknande prov kan anföras. 

Vi kan alltså avfärda möjligheten, att jämtarna under medeltiden 
kände ett behov av att genom språket stolt framhäva sin jämtska iden-
titet. Därmed befästes min slutsats, att namnet Jamtamot givits utifrån. 

14 Förkristna tingsplatser intill flera jämtländska kyrkor omtalas i ett 
diplom från 1346-50 (Holm 1999 anm I 83). En novembermarknad i 
Hammerdal har av allt att döma medeltida anor (Ahnlund 1948 s. 475, 
Bergling 1964 s. 155f). 

15 För denna slutsats - att namnet Jamtamot förutsätter en namngivar-
krets som omfattar personer utanför landskapet Jämtland - har jag 
vunnit gehör hos ortnamnsforskaren 1 :e arkivarie Per Vikstrand, Upp-
sala (brev till förf. 2000 26/9). 

16 Brev skrivna av jämtar som nämner Jamtamot kan exemplifieras med 
DN XIV 727 och 773, med handstil tillhörande lagmannen Olav Hem-
mingsson, som var bosatt i Södergård i Brunflo socken (Holm 1995 
s. 157, 264). 

17 För belägg se Fritzner 2, art. "möt 3", och Schlyter 1877, art. "Mot 2". 
Exemplet ur Ingvarssagan citerat efter Fritzner. 

18 Se t.ex. Sawyer & Sawyer 1993, kap. "Trade and Towns", och Christo-
phersen 1989. 

19 Jfr t.ex. det faktum att norske kungens skatteuppbördsmän under 
senmedeltiden ofta fick nöja sig med att få skirmskatten uppburen i 
mynt av jämtarna - därtill ofta i svenska mynt - i stället för skinn, 
vilket hade varit mera lönsamt (Ahnlund 1948 s. 524, Wikström 1934 
s. 159f). Kyrkans ekonomiska tillkortakommanden i Jämtland kan ex-
emplifieras med det faktum att kyrkan och biskopen enligt en stadga 
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från 1303 (JHD 112), som gällde medeltiden ut, ej hade rätt till tionde 
av jakt och fiske - högst viktiga näringsfång i Jämtland - till skillnad 
från bestämmelser i övriga delar av Uppsala ärkestift (Ahnlund 1948 
s. 544). 

20 En sannolikt ålderdomlig kvarleva inom handelsväsendet var att jäm-
tarna brukade ett eget monetärt system ända fram till mitten av 1500-
talet. Man räknade i mynt- och viktenheten mark jämtsk, vilken av allt 
att döma skilde sig både från svenska och norska enheter (Bull 1927 
s. 84, Ahnlund 1948 s. 482). Även i Härjedalen hade man en egen enhet: 
mark härdalsk. 

21 Jfr Hellquist 1948 s. 631 och Hallan 1964 s. 353. 
22 Namnet Gregoriemarknaden är därför olämpligt att applicera på medel-

tidens marknad, såsom ofta skett i historieskrivningen. Man pretende-
rar då, att marknaden skulle ha haft anknytning till katolskt helgonfi-
rande vid Gregoriemässan (12 mars) i likhet med många nordiska 
medeltida marknader vars terminer var knutna till kyrkliga högtider. 
I själva verket började ju Jamtamot under katolsk tid på måndagen 
efter Gregorius. — Kyndelsmässmarknaden och Gregoriemarknaden 
i yngre tid behandlas av Nilsson-Tannér 1974. 

23 Betydelsen av denna handelskunskap som resurs betonas i Bergner 
1985 s. 36-43. 

24 Argumentation för att motstinget inledde och lyktartinget avslutade 
marknaden ges i Holm ms. 

25 Se Calissendorff 1995. Av senmedeltida isländska brev framgår, att 
sysslomannen där öppnade marknad genom att bl.a. fridlysa markna-
den formellt och offentligt, varvid bötesbeloppet för personliga kränk-
ningar fördubblades (Lärusson 1966). 

26 Frostatingslagen, såsom vi känner den, färdigställdes 1260 genom 
kung Håkon Håkonsson. Hänvisningen till "forn rätt" visar dock, att 
paragrafen var övertagen från en äldre lagredaktion (jfr FtL, s. xi). 
Detta görs också troligt av att det omkring år 1260 knappast krävdes 
något särskilt lov från kungen för att resa till Jämtland, eftersom Jämt-
land då var lagt under Norge (Bull 1927 s. 32). Lagföreskriften bör 
således ha utformats innan Jämtland blev fast knutet till det norska 
riket, dvs. före kung Sverres expansion mot Jämtland omkring 1180 
(Bull 1927 s. 9-18; jfr Ekrem 1998 s. 29f och 47f om Jämtlands obundna 
förhållande till Norge vid 1100-talets mitt). En lång rad lagbestämmel-
ser i FtL anses numera ha fått sin utformning under ärkebiskop 0 y -
steins och kung Magnus Erlingssons tid, dvs. under 1160- och 1170-ta-
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let (Gunnes 1996 s. 138ff), trol. också den aktuella paragrafen. N. Hal-
lan (1964 s. 213) och J. Sandnes (1996 s. 111) har tagit fasta på att 
Magnus Erlingsson hade många yttre fiender, bl.a. svenska, och för-
knippat dessa med paragrafens ord om "kungens ofredsmän" som 
besökte köpstämman på Frösön. Bakgrunden till paragrafens bestäm-
melse om immunitet för trönder som reser till och handlar på Frösö-
marknaden kan dock mycket väl bestå i en ännu äldre folkrättslig 
lagtradition (Ahnlund 1948 s. 183,472, Taranger 1928 s. 39). 

27 Se Hjärne 1953 s. 162-167, jfr Granlund 1958 och Jansson 1970. Dessa 
marknader har, om uppenbart är, fått sina namn av de omramande två 
tingen. 

28 Jfr Hjärne 1953 s. 167f. Om Fastingen se f.ö. Ernvik 1978 s. 11, 21ff. 
29 Att de politiska överläggningarna som utmynnade i breven från 1530 

försiggick under Jamtamotsveckan, framgår av JHD III 156. 
30 Sådana kopplingar har tidigare gjorts av Vikstrand 1993 och Näsström 

1996 s. 66f, men med utgångspunkt från att själva Jamtamot utgjorde 
ett ting. 

31 Om ar-genitivens försvinnande i allmänt språkbruk vid feminina ord 
se Wessén 1969 s. 143. 

32 Om hårdnande dansk-norsk kontroll av Jämtland fr.o.m. ca 1570 se 
Imsen 1994 s. 139 och 1995 s. 56. Om hemliga ting under 1600-talet se 
Bergner 1985 s. 80f och 1988 s. 151. 

33 Dessa brev från Jamtamot är tryckta som nr 429,685, 715 och 942 i DN 
III och av utgivarna daterade till tid och plats för det jämtländska 
lagtinget i juni på Sproteid, ett ting utgivarna kände till genom DN III 
929 och 1017. 

34 I Fritzner 4, art. jamtamot, stadfästs Fritzners tolkning av F. Hodnebo. 

35 Om Distingen se Ljung 1954 s. 148f och Granlund 1958. 
36 Denna grova måttstock visar sig åtminstone stämma om man jämför 

Samtingen i Strängnäs, som bara pågick i två dagar, med Distingen, 
som pågick i sju dagar. Den senare marknaden kan nämligen med 
skriftliga källors hjälp bekräftas ha varit en betydligt större marknad 
än Samtingen under medeltiden och 1500-talet (Hanssen 1959). 

37 Glimtar av hur marknadsliv förr kunde arta sig i Värmland tecknas i 
Ernvik 1978. En populär jämtländsk skildring av forböndernas resor 
är Larsson 1912. 

38 Författaren tackar styrelsen för Landsprosten Erik Anderssons Min-
nesfond för forskningsbidrag. Vördsamt tack även till fil.dr Kjell-Åke 



93 Oknytt 1-2/2000 

Aronsson, Östersund, prof.em. Jorn Sandnes, Trondheim, prof. Stig 
Welinder, Östersund/Tromso, och l:e arkivarie Per Vikstrand, Uppsa-
la, för värdefulla upplysningar och synpunkter. 

Författaren önskar gå vidare med närmare studier av Jämtmarkna-
den under 1600-talet och vore därför hjälpt av om intresserade läsare 
ville tipsa om ställen i 1600-talets svåröverskådliga otryckta källmate-
rial, där Jämtmarknaden/Gregoriemarknaden omnämns, t.ex. i dom-
böcker, saköreslängder, gårdshandlingar och brev. 
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Recensioner 

Henry Rönnbäck och Ola Lindbäck. 
Vart tog de vägen? 130 emigrantöden 

från Siknäs. Grafiska Huset Luleå. 
Eget förlag 2000.106 s. 

Genom Vilhelm Mobergs romaner 
om Karl Oskars och Kristinas ut-
vandring från Ljuder i Kronobergs 
län och Jan Troells senare filmatise-
ring av tetralogin föreställer vi oss 
gärna att den tidiga amerikaemi-
grationen främst var en småländsk 
företeelse. Så var emellertid inga-
lunda fallet. Redan 1664 utvandra-
de omkring 140 medelpadsfinnar 
från Borgsjö och Torps socknar till 
Nya Sverige i Delaware. Det var ett 
dramatiskt och för sin tid enaståen-
de företag. Med hästar, packning 
och proviant for man via Dalarna 
till Kristiania och därifrån med far-
tyg till Amsterdam för vidare be-
fordran till svenskkolonin, som vid 
denna tid övergått i engelsk besitt-
ning. Som den norska historikern 
Sölvi Sägner visat så var emigratio-
nen från Norge till Holland bety-
dande vid denna tid och det var lätt 
att få båttransport Kristiania-Ams-
terdam. 

Gävleborgs län spelade en myck-
et viktig roll under den svenska 
massemigrationens första skede i 
slutet av 1840-talet. Gävle kunde 

faktiskt göra mobergemigranternas 
Karlshamn rangen stridig om att 
vara den stora svenska utvand-
ringshamnen vid denna tid. Av emi-
granterna 1846-1850 kom 46 pro-
cent från Gävleborgs län. När erik-
jansarna utvandrade från Hälsing-
land till Bishop Hill i Illinois 1846, 
kom de att bilda den största enskil-
da utvandrargrupp som vi överhu-
vudtaget känner till i svensk emi-
grationshistoria. 

Ännu på 1860-talet svarade ut-
vandringen från de fem norr-
landslänen för nära en tiondel av 
hela den svenska amerikaemi-
grationen. Norrlandsutvandringen 
sjönk sedan under de två följande 
årtiondena. Nordsverige var vid 
denna tid, genom sågverksindust-
rins snabba expansion och koloni-
sationen av inlandet, ett "Amerika i 
Sverige" för att använda Gustav 
Sundbärgs ord i Emigrationsutred-
ningen. 

Först i slutet av 1800-talet började 
utvandringen från Norrland åter att 
skjuta fart. Norrlandsutvandring-
ens andel av hela den svenska emi-
grationen steg från 7,6 procent på 
1880-talet till 11,2 procent på 1890-
talet, för att sedan under 1900-talets 
första årtionde nå upp till 18,9 
procent. Under tioårsperioden 
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1901-1910 överstiger nettoutvand-
ringen från samtliga norrlandslän 
klart rikets med undantag av Väs-
terbottens län. 

Särskilt intressant, men i stort sett 
förbisedd av den akademiska emi-
grationsforskningen, är utvand-
ringen från Norrbotten efter sekel-
skiftet. Mellan 1901 och 1925 ut-
vandrade 11 672 norrbottningar till 
Nordamerika. Det sista toppåret var 
1923 då 1 243 personer utvandrade. 
Vid sidan av amerikaemigrationen 
förekom också utvandring till Brasi-
lien. I samband med storstrejken 
1909 utvandrade 700 personer från 
Kiruna/Malmberget till Brasilien. 
Det är främst denna mycket tragis-
ka utvandring, som tilldragit sig ef-
tervärldens intresse, medan den 
vida större norrbottniska amerika-
emigrationen knappast alls upp-
märksammats. En välkommen 
lucka i detta avseende fyller den här 
anmälda boken av Henry Rönnbäck 
och Ola Lindbäck om utvandringen 
från Siknäs. 

Det är ingen akademisk produkt 
där pull- och pushfaktorer vägs. I 
stället får vi möta enskilda emi-
grantöden och det under hela tran-
sitionsprocessen. Författarna släp-
per inte sina emigranter när de tagit 
ut flyttningsattesten och köpt ame-
rikabiljetten utan följer dem över 
Atlanten och i det nya landet, i 
skogsarbetarläger, på järnvägsbyg-
gen, på farmer och i storstäder samt, 

i de fall då emigranterna återvände, 
under de sista åren i Siknäs. Här har 
författarna utfört en verklig detek-
tivbragd där vars och ens kompe-
tens till fullo på ett lyckligt sätt ut-
nyttjats. Henry Rönnbäck har tidi-
gare utgivit en gårds- och person-
historik över Siknäs och Ola Lind-
bäck spårade sin försvunne farfar 
Verner Lindbäck i en uppmärksam-
mad bok för några år sedan ("Låt 
farfar vila i frid". Historien om en 
emigrant. Sveriges Släktforskarför-
bund 1996. Anmäld i Oknytt 
1996:3-4, s. 88-90). 

Särskilt på 1920-talet härjade 
amerikafebern i Siknäs. Orsaken 
var sannolikt att biförtjänsterna 
inom sågverksindustrin blev fåtali-
ga under efterkrigsdepressionen. 
Från gården 3:17 Larssons, utvand-
rade de tre bröderna Axel, Valfrid 
och Gustaf Nilsson, de två först-
nämnda 1923 och den sistnämnde 
1927. Även fadern Petrus Nilsson 
hade i slutet av 1880-talet vistats tre 
år i USA. Bröderna Nilsson slog sig 
så småningom ned i S:t Paul, Min-
nesota, där de efter diverse ströjobb 
slutligen blev framgångsrika bygg-
mästare. 

Författarna återger också ett gri-
pande brev från Valfrid Nilsson 
skrivet den 9 juni 1931 i Hinckley, 
Minnesota, i vilket denne beskriver 
en annan siknäsemigrants hopplö-
sa kamp mot lungsoten, sannolikt 
medförd över Atlanten från "den 
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vita pestens" sista starka fäste i Sve-
rige. Ett verkligt fynd har författar-
na gjort. 

Fascinerande, inte minst ur 
språklig synpunkt, är utdragen ur 
Erik Rönnbäcks dagböcker från 
amerikaåren i slutet av 1920-talet. 
Redan efter ett och ett halvt års vis-
telse i USA skrev denne dagboksan-
teckningarna på engelska, och på en 
ganska god engelska dessutom! 

29 av de 130 amerikaemigranter-
na återvände till Siknäs, oftast i 
samband med världsdepressionen 
1929. Många återgick till jord-
bruksarbete eller köpte sig ett hem-
man. Andra sökte sig till stuveri-
näringen. Den i särklass snabbaste 
återvändaren var Nils Fredriksson 
från gården Villes. Han ångrade sig 
på kajen i Göteborg och återvände 
hem! 

Lars-Göran Tedebrand 

Daniel Lindmark (red): Berättelser från 
Jokkmokk. En kommenterad utgåva av 
två 1700-tals manuskript till belys-
ningen av lappmarkens kristianisering 
och Pro Fides äldsta historia. Samfun-
det Pro Fide et Christinismo. Propo-
rius. Malmöl999. 

Sölve Anderzén, Daniel Lindmark 
och Tuuli Forsgren har här lagt fram 
en väl genomarbetad interpretation 
av två 1700-tals manuskript med ur-

sprung från Jokkmokk. Det rör sig 
om Jonas Hollsten (f. 1717, d. 1789. 
Skolmästare i Jokkmokk 1749, pas-
tor därstädes 1757-1775, därefter 
prost i Luleå.) "Berättelse om Chis-
tendomens böljan och fortgång i 
Lappmarken" 1768 samt Theopilus 
Gran (f.1723, d. 1797. Skolmästare 
och komminister i Jokkmokk 1757 
(1763)-1768, därefter skolinspektör 
och prost i Piteå.) "Några samlade 
teckn och bewis på Chistendomens 
tilwäxt uti Luleå Lappmarck och 
Jockmocks Församling", 1773. 

Boken är uppdelad i tre delar. An-
derzén och Lindmark har delat ma-
nuskripten mellan sig. 

Första delen utgörs av en källkri-
tisk utgåva av de två manuskripten. 
Kommentardelarna är ytterst väl 
genomarbetade och ger utöver ord-
förklaringar, tidskommentarer och 
historiskt viktiga tillskott goda bio-
grafiska anteckningar över aktörer i 
samtiden som har med manuskrip-
tens behandling att göra. 

Del två består av en analys av de 
två berättelserna. Anderzén i sitt bi-
drag "Att få säker kunskap" disku-
terar Hollstens manuskript i rela-
tion till domkapitlet i Härnösand, 
Lappmarksdirektionens och Veten-
skapsakademiens strävan efter till-
förlitlig kunskap i sina strävanden 
att kolonialisera lappmarkerna. 

Hollstens manuskript kan ses 
som ett bland flera av hans veten-
skapliga uppsatser. Han var även 
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starkt bevandrad i naturalhistorien 
och gav ut ett flertal arbeten t.ex. om 
renen. År 1773 invaldes Hollsten 
som ledamot i Vetenskapsakademi-
en. Detta manuskript kan också ses 
som en del av hans strävanden att 
bli förflyttad från lappmarken. Han 
hade blivit förbigången vid ett fler-
tal tillfällen. Han var en betrodd ve-
tenskapsman och använde sig här 
av sina vunna kanaler. I ett brev till 
beställaren av manuskriptet, Haus-
wolf vid Vetenskapsakademien, 
klargör Hollsten att han vill vinna 
befordran och transport från "den-
na aflägsna, ensidiga och förackteli-
ga orten". Enligt Anderzén blir 
huvudintrycket, att Hollstens berät-
telse är en trovärdig skildring sedd 
utifrån sin speciella horisont. Be-
rättelsen tillkom för att ge 'säker 
kunskap' för dem som efterfrågade 
detta." 

Lindmark analyserar Gran under 
rubriken "Mellan fiktion och verk-
lighet" Grans manuskript är helt 
unikt i beskrivningen av enskilda 
människors religiösa erfarenheter i 
norrländskt 1700-tal. Det är en 
ovanligt ljus bild som Gran målar 
upp om hur missionen i Jokkmokk 
fortskred. Det är här som man fin-
ner orsak till att manuskriptet inte 
tidigare utgivits, frånsett ett litet 
stycke. De källkritiska problemen 
har varit för stora. I all tidigare 
forskning har manuskriptet - i den 
mån det varit känt - avfärdats som 

allt för positivt i sin beskrivning. 
Lindmark analyserar utifrån Pro Fi-
des övergripande mål att genom ex-
empelberättelser utgiva beskriv-
ningar om det andliga och sedliga 
tillståndet i riket. Grans berättelse 
om Elsa Larsdotter, "Lap-Flickan 
Elsa Lars Dotters Uppbyggeliga 
dödsäng och saliga död" 1775, var 
en av dessa. 

Vid en sakgranskning av berättel-
sen om Elsa Larsdotter framkom-
mer en hel del överdrifter i Grans 
beskrivning, inte minst i förhållan-
de till hennes äldre syster som tidi-
gare gått i lappskolan. I motsats till 
Grans genomgående ljusa framto-
ning visar visitationsprotokoll att 
Maja Larsdotter var trög i minnet 
och "såsom otjänlig att wara wid 
Scholan blef Hon därför afskedad". 
Frågan om vad som är fiktion och 
vad som är verklighet ställs på sin 
spets. Gran var positivt inställd till 
1700-talets pietistiska väckelsekris-
tendom. Hans beskrivning av hur 
kristendomen framskred i Jokk-
mokk visar på hans egna försök att 
omsätta sin pietistiska orientering i 
praktiken. 

Grans ljusa beskrivning om hur 
missionen fortskred i lappmarken 
kommer med all visshet aldrig att 
bli den bild som får råda om hur 
samerna kristnades på 1700-talet, 
men Lindmark menar att bilden kan 
kompletteras med de närbilder som 
Gran målar upp, "även om dessa 
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inte kan sägas representera 'en full-
komlig historisk sanning'". Syftet 
med Grans manuskript var ytterst 
att lägga fram bevis på omvändel-
sekristendomens framgång i lapp-
marken till gagn för andras upp-
vaknande i tron. 

Både Anderzén och Lindmark vä-
ver in sakupplysningar och person-
beskrivningar av Hollsten och Gran 
i sina analyser. På detta sätt erhåller 
läsaren en breddad och fördjupad 
förståelse för hur missionen bland 
samerna fortskred. 

Avslutande del i denna stora in-
terpretation är Tuuli Forsgrens bi-
drag, "Bakom ord och mellan ra-
der". Forsgren presenterar en orda-
nalys över manuskripten. Allmänt 
framhålls olikheterna. Hollsten som 
beskriver trögheten i kristningspro-
cessen medan Gran är slående posi-
tiv. Dessutom är de två män med 
olika läggning. Forsgren ger också 
en god bild av hur erövraren hela 
tiden har ett övertag i språkligt hän-
seende och kan ha svårt att se saker 
från ursprungsfolkets sida, i detta 
fall samerna. Forsgren hade inte till-
gång till Andezéns och Lindmarks 
analyser när hon gjorde sin språk-
analys och hon finner deras val av 
rubriker välfunna. 

Jag har här beskrivit boken som 
en stor interpretation och som så-
dan är den lysande i alla sina be-
ståndsdelar. Det rör sig dock om en 
analys av för de flesta helt okänt 

material. Genom detta förfarande 
tillförs nya sakkunskaper och insik-
ter. Ingen av dessa manuskript har 
varit betjänta av att tryckas okom-
menterade, därtill är de källkritiska 
problemen alltför stora. I den form 
som det här presenteras är det en 
rejäl bok i referensbiblioteket som 
tillför mycket i ämnet mission bland 
samerna. 

Erik-Oscar Oscarsson 

Björn Forseth: Samelandets Historia. 
(Eklunds förlag.) Värnamo 2000. 

I början av 1990-talet läste jag i "Ki-
runa Tidningen" en i mitt tycke bra 
artikelserie av Björn Forseth om sa-
misk historia i nordkalottsperspek-
tiv. Den hade en del nya infallsvink-
lar, inte minst om hur krigen har på-
verkat samernas liv och förhållan-
den. Nu har denna artikelserie i lite 
ändrad form utkommit som bok 
med titeln "Samelandets historia". 
Det första jag reagerar över är titeln, 
som är allt för övermaga i förhållan-
de till vad bokens innehåll ger. Sa-
mernas land är så mycket större och 
äger så mycket mer än vad Forseth 
beskriver i sin bok. Nåväl, Forseth 
har en god vilja och boken är ämnad 
att rikta sig till barn i mellanstadiet, 
skulle jag gissa. Historien börjar pe-
dagogiskt med istiden, hur männi-
skor följer isranden, om hällrist-
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ningars uppkomst, de första berät-
telserna om samer, staters upp-
komst osv. Faktarutor ger bra bak-
grundskunskap och ordförklaring-
ar är tydliga. Bildmaterialet är väl 
balanserat och gott. Dock började 
anmärkningarna på mitt notblock 
att hopa sig vid genomläsningen. 
Det gäller sammanfattningar som 
innehåller nytillskott i texten, utlo-
vade faktarutor som uteblir och 
mindre inkonsekvenser. Ett stycke 
in i boken tappar Forseth tidvis 
dessutom sitt utlovade pedagogis-
ka grepp. I den senare delen, när bo-
ken kommer in på andra världskri-
get och samerna samt tiden därefter, 
är det inte längre fråga om en bok 
för barn i 10-årsåldem och uppåt. 

När man väl läst boken blir man 
lätt ambivalent. Det är en hel del 
nya kunskaper som tillförts även för 
den insatte. Särskilt när det handlar 
om krigen och samerna. Forseth 
måste vara intresserad av det han 
här skriver om. Avsnitten i detta 
ämne är väl strukturerade och ger 
upplysningar som i fortsättningen 
är bra att ha med sig. Det handlar 
om ett nytt perspektiv. Samer i och 
drabbade av krig och i stormakts-

perspektiv är på svensk botten tidi-
gare ytterst sparsamt beskrivet. 

I andra avsnitt är det mindre bra. 
Kautokeinoupproret 1852 sveps 
över på tolv rader. Lars Levi Laesta-
dius betydelse blir flyktigt behand-
lad. Känslan av snuttifiering är på-
taglig. Orsaken härtill står att finna 
i litteraturförteckningen. Skriva his-
toria är inte lätt och kräver en or-
dentlig djupdykning i källor och 
läsning av vad som tidigare skrivits. 
När man ser vad som enligt littera-
turförteckningen ligger till grund 
för denna bok, är det emellanåt allt-
för lätt material som använts. 

"Samelandets historia" liknar 
mest en ojämn antologi. Det är inte 
lätt att göra om en följetong, om än 
bra, till en bok. Det som skrivs må 
vara riktigt och rätt. Forseth har an-
vänt sig av mycket kompetenta sak-
granskare, men det krävs mer än så 
för att det skall bli bra. Kanske skul-
le Forseth ha nöjt sig med att ge ut 
en bok om samerna och krigen och 
inte gett sig in på läroboksperspek-
tivet. Då hade det nog kunnat bli 
riktigt bra. 

Erik-Oscar Oscarsson 
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Johan Nordlander-sällskapets årsmöte 29 mars 2000 
Årsmötet hölls i Humanisthuset, Umeå universitet. 

Efter stadgeenliga förhandlingar där styrelsens verksamhets-
berättelse och revisorernas årsberättelse föredrogs beviljades 
styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

Mångårige ordföranden Lars-Göran Tedebrand hade undan-
bett sig återval liksom vice ordföranden Tore Nilsson och sekre-
teraren Jan Nilsson. 

Den nya styrelsen fick följande sammansättning: 

Ordförande: Lars-Erik Edlund 
Vice ordförande: Gerd Häggman 
Skattmästare: Sigurd Nygren 
Sekreterare: Ola Wennstedt 
Vice sekreterare Kurt Genrup 
Redaktör: Tuuli Forsgren 
Klubbmästare: Angelica Lindgren 
Övriga ordinarie ledamöter: Dan Bäcklund, Björn Olsson 

Revisorerna Martin Hällgren och Rolf Hedquist omvaldes lik-
som revisorssuppleanterna Tom Ericsson och Daniel Lindmark. 
Valberedningen består av Gunvor Flodell och Holger Sjöstedt, 
som omvaldes samt Ingegerd Stenström som nyvaldes. 

Årsavgiften fastställdes till oförändrade 150 kronor. 
Ordföranden delade ut sällskapets pris för framstående norr-

ländsk kulturforskning till docenten Claes Rosenqvist, Gideå, 
"för sin innovativa teaterforskning och för att med stilistisk ele-
gans ha lyft fram Norrlands tidigare nästan helt bortglömda 
men förvånansvärt rika teaterliv". 

Efter mötet talade pristagaren över ämnet: "När gränserna 
inte fanns. Mittnordens teaterliv i slutet av 1800-talet". 

Avslutningsvis samlades sällskapet till sedvanligt samkväm. 

Vid protokollet 
Ola Wennstedt 
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