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Lapparnes ålder i södra Norrland.

Af

Johan Nordlander.

Huru länge lapparne funnits i Herjedalen, Jämtland och Ånger
manland samt däremot svarande fjälltrakter i Norge, är en fråga, 
som på senare tider af flere författare behandlats. Orsaken härtill 
har väl till någon del varit en önskan att bringa ljus i ett veten
skapligt spörsmål, det nämligen, huru långt söderut det folk i verk
ligheten sträckt sig, som, åtminstone enligt egna uppgifter, varit 
vår hal fös första inbyggare. Men frågan har dryftats äfven af en 
annan anledning; hon har nämligen blifvit ett rent praktiskt spörs
mål. Med odlingens utbredning hafva nybyggare och lappar stött 
samman; odlaren har inträngt på nomadens betesmarker, och när 
så renen där plundrat starr- eller höhässjor, hafva lappen och ny
byggaren till hvarandra snart intagit den ställning, som betecknas 
af uttrycket »hand i hals och knif i strupe». I friskt minne äro 
striderna mellan ägaren af Funäsdalens bruk i Herjedalen och 
traktens lappar. I Norge har ställningen varit densamma, och de 
bofasta norrmännens förhållande till de vandrande lapparne har 
varit föremål för behandling af en Kungl. Kommission, tillsatt år 
1889.

För studier å ort och ställe uppehöll sig med anledning häraf Dr. 
Yngvar Nielsen sommaren 1889 i de trakter af Norge, hvarest 
lapparne pä sista tiden slagit sig ned, nämligen omkring Fämund- 
sjön, hvarjämte han besökte dem i deras äldre bostäder på skogarne 
upp åt Namsos till. Resultaten af sina studier har han framlagt i 
en uppsats med titeln Lappernes fremrykning mod syd i Trond
hjems stift og Hedemarkens arnt, intagen uti Det Norske Geogra-



fiske Selskabs Årbog, I, 1889—90. Den slutsats, till hvilken han 
kommit, kan i korthet uttryckas så, att lapparne, långt ifrån att 
vara det sydliga Norges urfolk, som nu är' stadt på reträtten mot 
norden, fastmer under 1700- och 1800-talen utbredt sig åt söder 
öfver trakter, där lappar förut ej funnits. Det är en folkvandring 
i smått från norr till söder; »och det har länge gått på det viset», 
säger författaren.

Att lapparne ej lång tid uppehållit sig i trakterna af Röros 
och Fämundsjön, framgår enligt författaren af tvenne omständig
heter. Först och främst saknas där ortnamn af lapskt ursprung, 
och för det andra söker man där förgäfves efter lapska begrafnings- 
och offerplatser. Så ung den därvarande norska befolkningen än 
är, så är dock den lapska yngre. — Men i en annan bygd hafva 
lapparne bott vida längre. Norr örn Meraker ligga socknarna Vär
dalen, Snåsen, Li och Grong, hvilken sistnämnda sträcker sig till 
riksröset Jadnem, som ock betecknar Jämtlands gräns i norr, och 
här befinner man sig på ett gammalt lapskt område. Ortnamn, 
sagor, offer- och begrafningsplatser bära vittne därom; och här 
kunna lapparne med fullt skäl betrakta sig såsom urinvånare. Här 
finna vi ock det sydligaste lapska offerstället i Norge, nämligen 
på en liten ö i sjön Tunnsjön, belägen i jämnhöjd med Frostviken 
eller Jämtlands nordligaste socken. Här sätter Dr Nielsen syd
gränsen för lapparnes gamla hemvist. Norr örn den 64 bredd
graden hafva lappar bosatt sig, innan några norrmän ens tänkt på 
att där nedslå sina bopålar. Där hafva de på bestämda ställen 
haft sin gudstjänst och offrat till sina gudar, där hafva de ock 
lämnat spår efter sig i ortnamnen.

Mot Dr Nielsens framställning i de delar, som vi här relaterat, 
synes ej något vara att invända; men annat blir förhållandet, då 
förf. kommer in på frågan om lapparnes ålder i Jämtland. Då 
detta landskap år 1645 kom under Sveriges krona, gjordes ej, säger 
lian, några anstalter för bestridande af själavården bland dess lappar, 
och grunden härtill anses hafva varit den, att lapparnes antal då 
för tiden varit försvinnande litet. Och detta åter tyder, enligt hans 
förmenande, därpå, att lapparnes ålder i detta landskap är jäm
förelsevis obetydlig. Först år 1746 lingö lapparne i Jämtland en 
präst, och »det är myckert osäkert, örn det före denna tid varit egen 
tal örn en särskild Jämtlands lappmark. Sveriges nordligare lapp
marker organiserades i Karl IX:s och Kristinas dagar. Af Hulphers
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beskrifning öfver Jämtland har förf. erfarit, att lappar på dennes 
tid funnos i Herjedalens norra del, i Tennäs orh Storsjö kapell, på 
hvilket senare ställe nian ock funnit gamla grafvar och offerplatser. 
Dessa tyda på en viss ålder, »utan att den dock behöfver hafva 
gått tillbaka till den norska fidem. De tryckta källor, som den 
norske torf. haft att tillgå rörande de svenska förhållandena, hafva 
ledt honom till den slutsatsen, att företeelsen på den norska sidan 
Ilar sin motsvarighet på den svenska, och »att lapparne i Jämtland 
och Herjedalen äro invandrade i en tid, som icke är många, år
hundraden aflägsen från vår». Och på ett annat ställe säger lian 
det vara möjligt, att i dessa trakter ej funnits några lappar, »så 
sent som i det 16:de århundradet».

Samma åsikt örn lapparnes sena framträngande mot söder bär 
omfattats äfven af en annan norsk författare. Uti det Svenska 
sällskapet för antropologi och geografi höll prof. G. Storm från 
Kristiania år 1889 ett föredrag örn »Lapparnes forna utbredning 
och förhållanden i politiskt afseende», hvilket finnes i korthet re- 
fereradt i Sällskapets tidskrift Ymer, 9:de årg. sid. II. Enligt prof. 
Storm hafva lapparne troligen invandrat till vår halfö samtidigt 
med den yngre nordiska stenåldern och äldst hållit sig i fjälltrak
terna norr örn polcirkeln, hvarifrån de först i mycket sen tid börjat 
flytta åt söder samt västerut till hafvet. År 1138 voro enligt be
rättelse lappar vintertiden bosatta i Ofoten, och år 1170 deltogo de 
i vårfisket vid Finmarkens kuster. Folkets sydgräns sättes på 1400- 
talet ungefär vid 64° n. br., d. v. s. till Jämtlands nordligaste dglar, men 
under senare hälften af1500-talet har till följd af beskattningsåtgärder, 
vidtagna af den svenska regeringen, efterfrågan på vildt blifvit så 
stor, att detta förorsakat en lapsk utflyttning mot söder och väster. 
Genom historiska data från norska och svenska arkiv visades, huru 
lapparna så väl i Sverige som i Norge från denna tid spridt sig 
mot söder; långt ifrån alltså, att lapparne förr haft sina bostäder 
längre söderut och blifvit af skandinaverna trängda mot norr, visade 
det sig, att deras utbredning gått i alldeles motsatt riktning.

Andtligen finna vi ungefär samma åsikt om lapparnes sena 
utbredning åt söder uti G. von Dubens berömda arbete Lappland 
och lapparne. Förf. framhåller, hvilken trafik som på de isländska 
sagornas tid rådde mellan Throndhjemstrakten och — såsom det 
heter — Helsingland, här utan tvifvel detsamma som Medelpad. 
Ville man från norra Norge företaga en färd till Gårdarike, bröt
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man lipp från Throndhjem, färdades öfver fjällen till Jämtland och 
genom detta landskap och »Helsingland», troligen efter och på In- 
dalsälfven till Östersjöns kust. Ja, det gifves t. o. m. exempel 
därpå, att norrmän haft egna skepp stående i Helsingland. Till 
större säkerhet företogs färden gärna i större sällskap, och sådana 
nänmas på 15 till 20 personer. Hade lappar på denna tid funnits 
i de jämtska tjällen, borde de åtminstone någon enda gång hafva 
omtalats i sagorna antingen såsom vän eller fiende, såsom väg
visare eller röfvare, hvilket emellertid alls icke är fallet.

Det här påpekade förhållandet kunna vi alls icke bestrida, 
men tro dock, att så stor vikt ej bör tillmätas detsamma. Redan 
på den tiden var den välbelägna bygden upptagen af jämtar, 
såsom namnen Odensala och Torvalla (i Brunflo), Vi (i Näs) och 
Hof (i Alsen, Ås, Hackås samt på Frösön och Norderön) gifva vid 
handen. Funnos lappar då i Jämtland, lingö de helt säkert hålla 
sig i de aflägsna skogs- och fjälltrakterna.

* *
*

Under forskningar rörande allehanda norrländska förhållanden 
lia vi ständigt haft denna fråga för ögonen samt funnit mångt och 
mycket, som icke stämmer väl öfverens med den framställning, 
som de anförda författarne lämnat. Vi vilja därför här utveckla 
våra skäl för en motsatt åsikt och leda i bevis, att lapparne i dessa 
bygder äro mycket äldre och funnits där icke blott under den 
norska tiden, utan alltsedan hedenhös. Vi hafva under dessa forsk
ningar icke så mycket rådfrågat den i tryck tillgängliga litteraturen, 
helst hvad som i denna är att finna, redan begagnats af Dr Y. Nielsen, 
utan vi lia hållit oss till de skrifna källor, som förvaras i Kammar-ar
kivet och utgöras af fogdarnes räkenskaper. Tack vare dessa 
kunna vi med svart på hvitå ådagalägga, att lappar redan på 1500- 
talets midt i nämnvärdt tal funnits inom så väl Ångermanlands som 
Jämtlands gränser. Uti fogden Jacob Holsts räkenskap för Me
delpad och Ångermanland pro anno 1541 förekommer bland in
komsterna af det senare landskapet följande post:

»Item häfver han (d. v. s. fogden) oppburit af Lapparne uti 
Ångermanneland pro anno 40 Renstancie Stadga Månlskin 1 timber. 
Item häfver lian oppburit af Lappefougten pro arnio 40 Restancie 
Elgxhuder 1 decker».
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Några år senare eller 1544 utgick »Lappeskatten af Ånger
manland» på samma sätt eller »fforst mårdh skin 1 timber, eils 
hudar (älgshudar) 1 decker». Ar 1572 voro Angermanne Lapper, 
som skattade, 12 till antalet och nämnas vid namn i räkenskaperna.

Detta må vara nog för att styrka lapparnes tillvaro i ett land
skap, hvarifrån de nu äro alldeles utträngda. Vårt mål är egent
ligen att visa, hurusom lapparne i de jämtländska fjällen äro vida 
äldre, än man särskildt på norsk sida hållit före.

På Erik XIV:s tid hörde, som bekant, Jämtland några år under 
förloppet af det 7-åriga kriget till Sveriges krona, och skatterna 
uppburos af svenska fogdar. Dessas räkenskaper finnas ännu i 
behåll i Kammar-arkivet och gifva vid handen, att lappar på den 
tiden ej saknades inom landskapets landamäreu. Man får emeller
tid ej söka dem i förteckningen öfver bönderna; en sådan gransk
ning leder en alldeles på villospår. Uti Mantals Register öfver 
Jemtland pro anno 1568 har jag exempelvis ej funnit en enda 
person, som tydligen var lapp. Och dock funnos sådana där. I 
Ströms socken nämnes år 1565 en person Niels Anderson Lap, 
af hvilken fogden hade uppburit 4 stycken skattemårdar. Afven 
andra anteckningar visa, att lappar vid denna tid funnos i Jämt
land. Bland utgifterna antecknar fogden öfver Ångermanland i 
räkenskapen för år 1568 följande post:

i,Till lappars förtärning. Lefvererades Clemet Månsson lappe- 
fougden öfver Jämptelapperne 6 daler, som han häfver utgifvit 
till lappernes förtärning».

Från året därpå hafva vi funnit en anteckning af följande 
lydelse:

För Jemthelandz lappemark. Är vetandes, att uti forne lappe- 
mark äre två lapper, som hafva kommit fram och gjort skatt anno 
69, och utgöra årligen, som härefter står: Oluff Joensson med 4 
sine söner — 8 mårdskinn, Niels Annderson med 2 sine bröder 
— 5 mårdskinn.»

Redan häraf lär det vara tydligt, att Dr Y. Nielsens åsikt om 
lapparnes ringa ålder i Jämtland ej håller streck. Det är så långt 
ifrån, att de saknades där, att de tvärt örn funnas där i så stor 
mängd, att deras vänskap eller fiendskap var af vikt för de krig
förande makterna. Äfven den omständigheten, att man redan då 
talade örn en Jämtlands lappemark, synes tyda därpå, att lapparne 
ej voro så fåtaliga. Och vidare, då det heter, att två lappar kommit



fränn, förutsätter det ej, att andra hafva stannat kvar i tjällen? 
Mot fogden Joen Jönssons räkenskap tor Jämtland för år 1566 
anmärktes, att »han häfver 5 afradsmårder mindre a:o 66, än som 
han hade a:o 65», hvarefter det heter: »Och gifver han tore, att de 
lappar, som dem pläga utgöra, äre dragne till berlcarlerne uti 
Nörrcibotn, hvilket Joen skall fly sig besked på». I kanten står 
vidare antecknadt: niEre Rymde til Nörie och ere wäre iver ste fien
den. Uppgifterna örn tillflyktsorten äro sålunda stridiga, men de visa, 
att Jämtlands lappar, långt ifrån att känna sig isolerade, väl visste, 
hvarest de kunde finna skydd.- I norr kände de till birkarla-in- 
stitutioneu, under hvars hägn de kunde ställa sig; men till hvilka 
kunde de fly i väster? D:r Y. Nielsen har i Norra Throndhjems 
arnt funnit en gammal lappmark, och dit kunde nu dessa lappar 
tänkas hafva begifvit sig, men örn så hade varit, hade man nog 
under kriget haft foga obehag af dem. De måste därför hafva 
uppehållit sig längre söderut i de trakter, genom hvilka förbindelsen 
mellan Jämtland och Throndhjemsbygden ägde rum. Lapparne i 
Herjedalens fjäll äro, enligt D:r Nielsen, mycket nära förbundna 
med Röros-lapparne och i regel befryndade med dessa. Antagligen 
flydde de jämtländska lapparne nu till fränder i trakten af vägarna 
öfver fjällen. Uti uppgiften därom, att lapparne under fejden flytt 
till Norge och nu voro våra krigares värsta fiender ligger vidare, 
synes det oss, en ganska klar antydan därom, att de ej voro så få 
till antalet. Om en flock af blott åtta personer hade man väl 
knappt uttryckt sig på det viset.

Vi hafva härmed visat, att en hel del lappar pä 1560-talet 
funnos i Jämtlands fjäll. »I hvilka trakter uppehälle de sig då?» 
— frågar man. Det spörsmålet kunna vi emellertid ej med önsk- 
lig bestämdhet besvara. Endast det veta vi, att en af de till namnet 
kända lapparne på 1560-talet hörde till Ström, i hvilken socken 
äfven traditionen har mycket att förtälja örn detta folk i äldre 
tider. Att Ovikens betesrika fjäll skulle hafva varit för denna tids 
lappar obekanta och af dem obegagnade, förefaller ock otroligt. 
Lektor Fale Burman i Hernösand, som, själf jämte, i slutet af förra 
århundradet och i början af detta gjorde flera resor i Jämtland 
och efterlämnat dagböcker af stort värde, dem förf. häraf i utdrag 
utgifvit1, nämner örn Tossås-gårdarne i Oviken, att »där de nu ligga,

1 I »Norrländska Samlingar», haft. 2 och 3.
lii
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hafva lapparne haft sill bästa valk. Men tiden härför angifves icke 
närmare. Ovikens fjäll sammanhänga med Herjedalens. Då nu 
D:r Y. Nielsen i dessa senare, efter Hulphers, omnämner lapska 
offerställen och begrafningsplatsen-, som finnas i trakten af Storsjö 
kapell i Hede pastorat, lär väl detta få gälla som ett fullt säkert 
bevis därpå, att lappar funnits i Herjedalen åtminstone tore refor
mationen. Dessa fornlämningar vill nämnde förf. göra mycket 
unga, och han håller till och med före, att lapparne varit hed
ningar till för 200 år sedan. Hail frågade den mest upplysta 
bland Röros-lapparne härom, men denne ville alls icke höra talas 
därom, att hans förfader i så seli tid skulle hafva varit afguda
dyrkare. Vi tro, att lappen hade alldeles rätt. Till stöd för denna 
åsikt hänvisa vi därpå, att af de två till namnet kända Jämtlands- 
lapparne den ene, Nils Andersson, hade ett helt och hållet kristet 
namn och den andre, Oluff Joensson, ett åtminstone delvis kristet; 
men hans förnamn kan ju syfta på Olof den helige, och blifva då 
alla namnen af kristet ursprung. Bland de ångermanländska lap
parne år 1572 äro de kristna namnen vida öfvervägande. Anders, 
Christiern, Hans, Henrik, Nils, Tomas möta oss där jämte Härning 
Henningson. Samma år tinna vi bland Umeå-lapparne sådana 
namn som Adam, Augustinson, Christopher, Erich, Jacob, Joen, 
Jöns, Lasse, Mattz, Simon, Staphan och Zacharias. Detta tyder 
ju obestridligt därpå, att lapparne i dessa trakter, liksom i Jämt
land, blifvit — om ock kanske flyktigt — berörda af kristendomen. 
När man kommer längre norrut, få namnen en annan karakter: de 
kristna namnen aftaga, men de lapska tillväxa i antal.1 Nu är det 
emellertid en lätt sak att hos lapparne uppvisa hedniska bruk, 
som ännu i sena tider blifvit iakttagna. Så skrifver Burman, ant', 
st., örn lapparne i Jämtland, att dessa «sades ännu i hemlighet 
hafva spåtrummor, på hvilka de slå vissa nätter. Mellan slagen 
skola de tjuta och hafva ett slags andakt.» Men för att bemöta en sådan 
invändning behöfva vi ej spilla många ord. Vi svenskar hafva i 
550 år varit protestanter och i dubbelt så lång tid kristna, men 
huru mycken katolsk och hednisk vidskepelse har ej hängt kvar

1 Till jämförelse meddelas för år 1567 namnen å de 8 lappar, som 
då funnos i Wtziocky by af Torneå socken. De hette sålunda: Tnvthe 
heligssou, Sarre tuthessonn, Peiffne helligssonn, Ackia Rasmunsson, Eijnar 
mårthensson, Eloff kniffuesson, Joux morottaiszon, Thute Hastesson. 
Skillnaden faller genast i ögonen.
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ända till våra dagar! Och tor öfrigt, om lapparne hade blifvit 
kristnade så sent, som D:r Y. Nielsen förmenar, så skulle de ju 
med ens hafva fått den lutherska läran. Så har dock icke skett. 
Att de varit katoliker, synes med all tydlighet af flera omständig 
heter. På tal örn lapparne i Ströms socken gör Burman anf. st. 
följande anteckning: »Såg en ättehög, Bedipalln1 kallad; en dylik 
(finnes ock) på Båga Edet» (nu Bogaedet, i Frostviken). Och på 
ett annat ställe heter det: »Attehögarne på Boga-, Gussvass-, Qued- 
oeh Gädd-Edet (hafva) under påfvedömet varit nyttjade till s. k. 
Bönpallar, omkring hvilka de, som där uppe fiskat, krupit omkring 
på knä om söndagarna med radband i händerna. Så sägas och 
de lappar, som då antagit kristendomen, hafva gjort i likhet med 
bygdfolket. De tider, som man ej haft präst i Ström boende, säges 
sockenfolket likaledes örn söndagarne med radband gått på knä 
omkring kyrkan, hvarefter stigen ej så länge sedan skall hafva 
varit synbar. En del lappar tros ännu hafva radband i förvar».

Vi hoppas att härmed hafva visat, dels att lappar i ej så ringa 
tal funnits i Jämtland på 1500-talets midt, dels att de blifvit krist
nade under den katolska tiden. Då frågas: Voro lapparne vid 
denna tid nyss komna till dessa fjäll, eller hade de en längre tid 
bott där? Vi tro oss kunna styrka, att det senare varit fället.

Det är bekant, hurusom vissa ej obetydliga likheter beträffande 
såväl ljudlära som ordförråd finnas mellan dialekterna i Norrland 
och motsvarande delar af Norge. Nu kallas lapparne af norrmännen 
för finnar, och Aasen har i sin ordbok för ordet finn endast och 
allenast den betydelsen. Att detsamma varit fallet i Jämtland, 
framgår af flera anteckningar hos Burman. På tal örn Tosåsen i 
Oviken har lian lämnat följande upplysning: »Lapparne kallas här 
ännu Finnar, såsom af gammalt folk i Undersåkers pastorat i min 
barndom». Under vistelsen i Ström gör hail år 1798 följande för 
oss värdefulla anteckning: »Nybyggestrakterna kallas af bygd
folket Finmark dels efter gamla benämningen, dels för det, att 
finnar i början af detta seculo nedsatte sig åt denna sidan.» På 
ett annat ställe angifver han uttalet närmare genom skrifningen 
Finmärska. Ett stycke söder örn Ostersund Aunes Finnmon. Örn 
detta ställe upplyser Burman, att det fått namn af lappar, som i 
förra tider innehaft denna trakt och betat sina renar på ännu be- 1

1 Senare leden är vårt pall, isl. palle, bänk; jfr palla-söngr och palla-
salmi, responsorier, som sjöngos vid foten af altaret.
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fintlig^ renmossfloar vid Svartsjöarna (på gränsen mellan Sunne 
och Marieby socknar). Ytterligare sammanställer han namnen 
Finnäs, Finnmon, Finnsäter och Finnvahlen, hvilka sägas »vittna 
om lapparnes forna vistande» Att tvifla på riktigheten af Burmans 
uppgift om den gamla benämningen på lapparne kan aldrig falla 
oss in; äfven hans härledning af byanamnet Finnäs i Bodsjö socken 
i södra Jämtland kan vara riktig. Det förekommer på 1400-talet 
och skrefs Finnanes 1447, 1450, 1451, Finneness 1509, Ffinness 
1548. Om de andra namnen våga vi ej yttra oss; men i Ströms 
socken visar kartan en sjö Finnvattnet, hvilket högst sannolikt 
innehåller ordet finne i betydelse af lapp. Öfverst i socknen finnes 
en betydlig halfö, på hvars spets man finner byn Gärdnäs, på tre 
sidor omgifven af vattnen Dragan och Gäddviken. Örn denna trakt 
yttrar Burman: »Lappar (ha) fordom bott ned mot Gärdnäs, haft 
gärde mellan Ströms Vass-dal» (Vattudal). Vi erinra ock därom, 
att det var i denna socken, som Niels Andersson Lap fanns år 1568. 
Det sydväst från detta Gärdnäs belägna Finnvattnet kan mycket 
väl hafva namn af »finnarne», helst som det legat i jRwnmarkeus 
sydgräns. Samma härledning vilja vi ock gifva åt fisket (i) Finna- 
sili uti Indalsälfven i Fors socken, hvilket nämnes år 1346 (Sv. Dipl.).

Bruket af ordet finne i betydelse af lapp har ej varit inskränkt 
till Jämtland; äfven i de angränsande delarna af Ångermanland 
hafva vi spår af samma företeelse. Ungefär midt emot Fors socken 
finna vi på skogen i Ångermanland en sjö, som nu kallas Finnsjön 
och år 1559 Finnesiö träsk. Helt naturligt finner namnet sin för
klaring efter den föregående framställningen. Ofta har det förvånat 
oss, att sägnerna från det öfre Ångermanland haft så mycket med 
finnar att göra. Två sådana uppgingo gränsen mellan Ångerman
land och Jämtland, och finnar voro de, som forst slogo sig ned i Junsele 
socken, nämligen Kittel i Vallen, Labb i Ruske och Gunne i Mo, 
efter hvilken sistnämnda socknen skall hafva namn (Gunsele > Jun
sele). Äfven andra socknars första bebyggare kallas finnar, lik
som ock några ortnamn här begynna med Finn-, Uti Finsk Tid
skrift för 1895 finnes en uppsats med titeln »Finska spår i Ånger
manlands, hvars författare i sådana sägner och namn, sett minnen 
af finländares invandring. Vår förklaring förefaller dock, synes 
det, bra mycket enklare och naturligare. Uppsatsen borde heta 
»Lapska spår o. s. v.»
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Om någon ännu tviflar därpå, att finne och lapp här äro olika 
benämningar tor samma sak, hoppas vi, att all tvekan skall för
svinna efter betraktandet af det bevis, som vi nu gå att framställa.

Hos Rydberg, Sveriges traktater, del. I, förekomma åtskilliga 
handlingar från tiden omkring år 1273 rörande dåvarande gränsen 
mellan Sverige och Norge, hvilken på en ganska stor sträcka 
sammanfaller med gränsen mellan Jämtland och Ångermanland. 
Och i dessa finna vi viktiga bidrag till svaret på frågan örn lap- 
parnes ålder i dessa trakter. Handlingen 4 börjar sålunda:

»Detta landamäre hafva jämtar och helsingal- hållit, sedan 
landen blefvo bebyggda, och de, som hafva gått däröfver, hafva 
därför måst böta. Häfver (1. börjas) landamäret nordr a Finmork 
or Baudabergi ok taumburdr eptir kilenom sudr sua at halfuer 
kiollren ligger vestr till Gioduikr en halfuer till Bafnasill ok sua 
sudr reftir kilenom mellim Bafunda ok Ang ar mannelund#, at hal
fuer kiolren liggr till huars rikissens.

Läget af det här nämnda Baudaberg är af Rydberg och alla, 
som behandlat detta ämne, förlagdt till orätt ställe. De hafva näm
ligen ej igenfunnit det närmare än vid Malanger-tjorden strax 
söder om Tromsö. Detta är dock alldeles orätt. Redan af doku
mentets ordalydelse är det klart, att detta ej kan vara den riktiga 
begynnelsen. Här skall ju angifvas den gräns eller det landamäre, 
som jämtar och helsingar sedan landets bebyggande iakttagit. 
Hvarför då börja vid Ishafvet? Örn man kan utsträcka det med 
helsingar befolkade landet ända dit, så går det dock icke att gifva 
Jämtland så nordliga gränser. Den »Finmark», som här åsyftas, 
ligger vida sydligare; det är den öfre delen af Jämtland och Ånger
manland, som så benämnes, och det nämnda berget är Båströms- 
berget i Tåsjö socken, hvilket sammanhänger med byn Bå eller 
Börström, såsom namnet skrifves på Stiernströms karta öfver Väster
norrlands län. Det ligger nu på gränsen emellan Ångermanland 
och Lappmarken och är särdeles i ögonen fallande.

I den handling, som Rydberg, anf. st., meddelar under n:o 5, 
talas ock om Finmarken och det redan i öfverskriften, hvilken har 
följande lydelse: »Detta landamäre är mellim joemtalands ok Fin
markar ok Halsing aland# (mellan Jämtland, Finmark och Hel
singland).» Först finna vi här Finmarkens södra gräns angifven. 
Det heter till att börja med: »Västerut ur Lenglingsliderna (Leng- 
lings lidum) och så norrut till Ström (Straums).» Därefter lämnas
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upplysning om jakträtten å området norr örn denna gränslinie. Det 
heter: »Där äga jämtar norrut å Finmark från Ström 19 raster att 
jaga »djur och ekorrar». Hittills har man alltid uppgifvit, att de 
här nämnda liderna skulle vara socknarna Finlierne i Snåsens 
prästgäll i Throndhjems stift; men orimligheten inses, blott man 
betänker, att man, örn man därifrån går åt väster, kommer på rent 
norskt område och råkar hvarken Jämtland eller Helsingland. Den 
författare, som senast behandlat frågan örn denna gräns, nämligen 
Magnus Nordström i arbetet Jemtlands kyrkliga ställning före 
föreningen med Sverige, Hernösand 1884, har tydligen märkt detta 
och undviker svårigheten genom att helt enkelt utelämna uppgiften 
om gränsens gång åt väster från Länglingsliderna och säga att 
gränsen från dessa gick norrut till Ström. Svårigheten försvinner, 
då man på Jämtlands karta finner sjön Länglingen med by af 
samma namn i Hammerdals socken på gränsen mot Ångermanland. 
En man från socknen har meddelat författaren häraf, att ett i sjön 
utskjutande näs heter Rånäset, hvilket namn möjligen får sin för
klaring härigenom, liksom ock, att björklider slutta ned mot sjön. 
Sedan angifves gränsen mellan Ångermanland å ena sidan samt 
Lappmarken och Jämtland på den andra. Härvid börjar man längre 
norrut än nyss, nämligen med en sjö, som heter Veimosior, nu 
Vojmsjön i Lappmarken, hvarefter gränsen går till Hulsio och 
Kiodsio samt Raudasio, hvilket sistnämnda gränsmärke tydligen 
är identiskt med det nämnda Raudaberg. Härpå följer Hoettings 
sio, nu Hotingssjön, hvilket bevisar, att vi äro på rätt stråt. Vi 
förbigå de närmast följande gränsmärkena, till dess vi komma till 
trakten af n. v. Graninge socken, då i landamäret nämnes Blafin- 
nungs tiora. Här göra syuemännen en afvikelse och omtala gränse- 
tvister, som därförut förekommit i dessa trakter. Vi meddela stycket 
i öfversättning; dess lydelse är följande:

»Där tvistade de i kristendomens första dagar, Gunnil Snälla, 
som bodde å Solatunum1 (n. v. Solefteå), men Arne Ille hette en 
man, som bodde i Hällesjö å Ragunda. Han var den förste kristne 
mannen. Det vållade deras ofred, att Gunnil tog fin sin och satte * i

1 Den, sorn i likhet med K. SIDENBLADH, Sveriges härads- och socken
namn, sid 99, anser detta namn för lapskt, kan synas hafva ett stöd
i denna berättelse. Namnets förra del fatta vi dock såsom gen. af 
sol (solar), och den senare delen är tydligen det bekanta tun, jfr. 
Tuna i Medelpad.



(houom) på Arnes land vid Blafinnungs tiorn. Tog Arne den fin 
och sänkte ned (honom) i vattnet. Sedan träffades den förlikningen 
dem emellan, att Arne erlade afgift för landen östanför tjärnen. 
Då lät Gunnil ytterligare fara i Arnes vatten (för att fiska). Men 
Arne lät så märka sina vatten, när han for därifrån: sänkte ned 
hela renhorn och vrok järnnaglar i dessa till ett märke; och fann 
Arne därmed Gunnils snikenhet och fredsbrott. Men sedan gingo de 
landen åter under Arne. En finrin het Blafinnr oh var af honum 
kallat Blafinz tiorn (Men »finnen» hette Blåfinn, och uppkallades 
efter honom Blåfinnstjärn).

Uti Arne Ille på den jämtska sidan återfinna vi den i de 
gamla sagorna omtalade stigmannen Arnljot (fellini; men hvem 
Gunnil Snälla varit, är höljdt i dunkel. I folksägnen lefver hon 
ännu i friskt minne och kallas ibland för en lappkvinna, ibland 
tor en finska. De vid första ögonkastet tämligen stridiga uppgif
terna få sin enkla och naturliga förklaring genom den tydning, 
som vi här gifvet ordet finne. I sägner uppträder Gunnil Snälla i 
sällskap med Blåfinn. Båda bestämma de gränsen mellan Ånger
manland och Jämtland, hvilket skulle tillgå på det viset, att han 
skulle gå från Indalsälfven åt öster och hon från Ångermanälfven 
åt väster på samma dag och tid samt med lika hastighet. Där de 
möttes, borde man lia midten emellan de båda floddalarna, och där 
skulle gränsen gå. Rädda att förlora sina längst i öster belägna 
skogsslätten mutade jämtarne Blåfinn och Ängö honom att bryta 
upp före den öfverenskomna tiden. Härigenom kom Gunnil att 
möta honom tidigare, än hon väntat. Hon förstod, att svek var 
begånget, samt slog honom »blodig och blå». Däraf har han fått 
heta Blåfinn och tjärnen, i hvilken hon kastade honom, Blåfinn- 
tjärnen.1 Så långt sägnen. Hvarför »finnen» fått epitetet Blå-, är 
ej godt att säga. Möjligen betyder det mörklett, jfr bld-mabr, 
neger; möjligt är ock, att ordet, såsom redan under medeltiden, 
bär betecknar något dåligt, liksom bia mjölk i Ångermanland
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1 Detta sätt att bestämma gränsen oell bedraga motparten är gammalt. 
Rörande en gränstvist mellan Carthago oell Cyrene heter det: Per in- 
ducias sponcionem faciunt, uti certo die legati domö proficiscerentur; 
quo in lönö inter se obvii fuissent, is communis utriusque finis habe- 
retnr. Salustius, Jugurtha. På samma sätt slets en tvist emellan de 
grekiska kolonierna Lampsakos och Parion, liksom ock mellan de 
schweiziska kantonerna Uri och Olarus. Se Germania för 1886 haft. 3.



228 JOHAN NORDLANDER.

ännu är detsamma som »kraftlös». I allmogens mun, särskildt i det 
öfre landet, kallas han nu ofta Blåfis. Sedan ordet finne fått sin 
nuvarande betydelse, har man sannolikt ej förstått namnet, hvarför 
man ombildat det till likhet med sagans askers, helst som vål
man i förhållandet till Gunnil stod sig slätt och spelar en något 
ömklig roll.

Örn de båda personernas bedrifter skola vi här ej vidlyftigt 
orda; vi vilja blott påpeka sägner örn deras färd en julnatt från 
Junsele, deras hem på gränsen mot Åsele lappmark, till Solefteå 
eller Sånga kyrka. De täflade, hvem som först skulle komma fram, 
hon, som åkte efter en älg, eller hau, som »rände» på skidor. De 
följde Ångermanälfven, och han redde sig rätt väl, men åkte slut
ligen ned i en fors. Det slutade olyckligt, men det faktum står 
kvar, att han i sägnen framställes såsom skicklig skidlöpare, hvilket 
ju utmärkt passar in på en lapp.

* *
*

Vi stanna här och tro oss hafva visat, att D:r Y. Nielsens 
och andra författares åsikt om lapparnes sena uppträdande i södra 
Norrland alls icke håller streck. Lapparne, i äldre tider där kallade 
finnar, äro i norra Jämtland och öfre Ångermanland lika gamla 
som kristendomen och hafva lämnat vittnesbörd om sin därvaro 
genom namnet Finnmark och andra med Finn- begynnande namn 
af hög ålder, liksom ock uti sägner.


