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Sammanfattning av föreläsning ”Vårt folks historia” 
 
Tittar vi på en jordglob och fäster vår blick på den del av Sverige, Finland och Norge som 
ligger norr om polcirkeln, förknippar vi den ofta med långa avstånd och som glest 
befolkad. Dessutom kan språkbruket också förstärka den bilden. I norska språket finns 
ett begrepp som ofta används för stora delar av området, nämligen ”utkantstrøk”. Det 
begreppet kan leda till uppfattningen att jorden är platt och kanten finns här uppe 
någonstans.  Men vi kan själva titta på jordgloben en gång till och upptäcka att det vi ofta 
kallar Nordkalotten häruppe är världens mest tätbefolkade område norr om norra 
polcirkeln. Den förra bilden av glesbygd och utkant är en uppfattning som har skapats 
utifrån och inte främst av oss själva.  
 När vi försöker förstå vår historia måste vi bli medvetna om att bilden av 
oss har skapats just av andra än av oss själva.  Det gör också att vi i vår förståelse måste 
frigöra oss från dessa bilder. Vi som är här kan till exempel fråga oss om vi har något 
annat gemensamt med varandra, än att vi har druckit kaffe och ätit en smörgås 
tillsammans för en stund sedan.  En sådan fråga förutsätter att vi i tanken kan lämna 
nuet och fundera över händelser och förlopp långt tillbaka i tiden. Där figurerar vi i olika 
skepnader och också vårt språk blir ibland synligt. 
 När den världsberömde botanikern Carl von Linné berättar om hur han på 
sin resa 1732 färdades mellan Luleå och Haparanda, skriver han att han förlorade sitt 
språk vid Sangis. På andra sidan ån fanns det bara ”pura finnar” som han inte förstod. 
Hur ”pura” det vill säga rent finskspråkiga de var, vet vi inte. Kunskapen om språken 
häruppe var för en resande ganska begränsad. Människorna han mötte kan naturligtvis 
ha pratat finska men det Linné hörde, kan lika gärna ha varit överkalixmål, samiska eller 
meänkieli. Han förstod ju inget av dessa språk. 
 Går man långt tillbaka i tiden kan man se att vi språkligt troligen har våra 
rötter i de östersjöfinska språken och geografiskt kan man spåra ursprunget söder och 
öster om Finska viken till områden kring floderna Volgas och Dnjeprs övre lopp.  
 En intressant källa som berättar om detta område, är Nestorskrönikan som 
skrevs av munken Nestor i grottklostret i Kiev. Det klostret finns fortfarande kvar och är 
upptaget på UNESCO:s världsarvslista. Nestor var född 1056 och verkar ha skrivit så 
länge som till 1113. Han skriver om sådant han själv sett, men också om vad andra 
skrivit eller berättat. Som munk uppehåller han sig givetvis mycket vid den religiösa 
utvecklingen, men han har också mycket intressanta ”världsliga” beskrivningar av 
furstar, folkliv samt olika folkslag och språk. Han berättar bland annat om Ruserna som 
är benämningen på vikingarna. Längre fram i krönikan kallas de för Varjager. När Nestor 
berättar om hur Ruserna använde flodsystemen och att det fanns särskilda ”dragställen” 
när vattnet inte räckte till, är beskrivningarna välbekanta för alla som tagit sig uppför t 
ex Lainioälven med forsbåt.  
 Om vikingarna har vi bland annat i vårt skolsystem fått höra, hur de gjorde 
årslånga färder med sina stora båtar, uträttade stordåd och kom hem med värdefulla 
skatter. I områden av vårt land varifrån vikingarna kom, har människorna rest stora 
minnesstenar över dem som beskriver deras bedrifter. Nestor ger en annan bild. Han 
beskriver hur Varjagerna gör strandhugg, slår ihjäl hundratals människor och berövar 
dem deras värdefullaste ägodelar och kräver dem på skatter.  Parallellen till dagens IS- 
härjningar med attacker på civila, avrättningar och drunknande människor på flykt är 
slående. 
 Människor då som nu är innerst inne i sig själva ganska lika. De som kunde 
fly undan vikingarna gjorde det. Nestor berättar om de som bodde i skogarna, som 
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kallade sig själva efter platsen där de slog sig ned.  När jag läste om gårdsnamnen i 
Kaunisvaara och Sahavaara som Östen Rantatalo nyligen har dokumenterat i en bok, såg 
jag att vi gör likadant. Namn som Hietala, Mukka, Männikkö osv beskriver just platsen 
där man slog sig ned! 
 Det finns olika teorier om våra språk häruppe. Ofta kan man finna 
kopplingar till det volgafinska området, även om vägarna dit ibland kan vara lite olika. 
Vissa ord och uttryck som vi fortfarande har levande är enligt språkforskare mycket 
gamla. Dit hör t ex vissa båttermer. Andra kan vara yngre, men kan ha samma ursprung. 
Det är ganska naturligt eftersom språket följer människorna som rör på sig.  Arkeologer 
har visat att det var en jakt- och fångstkultur med östliga kontakter till Volgaområdet, 
som introducerade metallhanteringen i östra Norrbotten. Detta kanske så tidigt som 
500 f kr -375 e kr! Utgrävningarna vid Haparandabanan tyder på det. Redan under den 
tidsperioden, om inte tidigare, kan det vara Cwenas som kommer till området.  Att det 
ytterligare några hundratal år senare i samband med vikingarnas härjningar var 
grupper som flydde undan för att rädda sina liv, är i så fall en rimlig slutsats. Minnet av 
folk som gett sig av i en viss riktning lever kvar från generation till generation. Det skulle 
i så fall förklara varför ord och begrepp i våra språk har kopplingar till Volgaområdet 
under olika tidsepoker. På gamla kartor och i andra handlingar kan man se att Cwenas 
ibland kallas Qvener eller Kajaner. Placeringen i geografin är dock i stort sett densamma 
oavsett benämning. 
 I Svea, tidskrift för vetenskap och konst, som i början av 1800 talet var 
Sveriges förnämsta litterära tidskrift, finns det intressanta uppgifter om Qvenerna. Där 
beskrivs 1831 bland annat de lätta båtarna som de tillverkade som de kunde bära över 
fjällen där de …”härja sålunda in på Norrmännen, hvilka åter stundom härja på dem. 
Dock söka de äfven Norrmännens hjelp emot egna fiender”. Qvenerna var enligt samma 
källa i viss utsträckning nomadiserande särskilt när de jagade. Det finns inga noteringar 
om att de skulle varit i konflikt med samerna.  Tvärtom sägs det att ”Skridfinnar och 
Qvener voro i dessa nordliga trakter blandade med hvarandra”. Där kanske man kan ana 
roten till det ”värdi” system som på naturahushållningens grund fungerade ända in på 
1950-talet i de nordligaste samebyarna mellan den renskötande befolkningen och 
småbrukarbefolkningen. 
 De gamla källorna tyder på att Qvenernas område varit vidsträckt. Hur kan 
man förstå att det till synes har blivit ihopträngt längst upp i norr. Grunden finns i 
etableringen av nationalstaterna i Norden. Kungar av olika slag började utveckla idén 
om att hålla ihop riket genom att på bred basis kunna ta ut skatt av folk och göra dem till 
”medborgare”. I utbyte skulle folket få kungens beskydd. Karl den IX formulerade 
relationen inför sin kröning på följande sätt att han var: ”Karl den nionde med Guds 
nåde, Sveriges, Götes, Wendes, Finnars, Karelers, Lappars i Norlanden, De Kajaners och 
Esters i Livland etc konung”. På det sättet markerade han att han ”med Guds nåde” också 
var den som kunde utkräva skatt av alla dessa folk.  
 Birkarlarna som på någon form av provisionsbasis hade fått rätt att kräva 
skatt, var ibland mycket hårdhänta. Illa beryktad var Nils Oravainen. Han hade rätt att 
utkräva skatt av ”Lappar” men när han 1584 kom till Tysfjord i Norge vägrade folket att 
inordna sig under den benämningen. De kallade sig för ”Västersjöfinnar” och ansåg sig 
inte vara ”Västersjölappar”. Genom sin benämning gjorde Karl den IX det lättare att 
hävda sin rätt. Följden blev att rikspolitiken med beskattningsfrågorna i botten 
organiserade bort Qvenerna som folk.  Ett helt eller delvist nomadiserande folk erbjöds 
skattefrihet om de slog sig ned någonstans. Förändringar i gränserna mellan de olika 
administrativa områdena verkar ibland vara manipulativa och åtminstone 
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svårförståeliga även för en sentida betraktare, som vill följa upp effekterna. Detta 
gjordes under århundraden, då få av dem som t ex utkrävdes skatt förstod det svenska 
språket.  
 Som folk kan man formellt bli bortorganiserad, men ”minnet” av folket kan 
leva i talesätt, föremål, sägner, uppfattningar osv. Att vitalisera det minnet stärker 
människan.  Att jag och kanske några till kallar en get för ”Keituri” när djuret på finska 
heter ”Vuohi”, på norska ”Geit” och på isländska ”Keitur” kan väcka många frågor och 
funderingar om kontakter mellan folken i norr.  Variationsrikedomen i vår kultur kan 
synliggöras genom att ”vi tagit namn efter var vi slagit oss ned”: tornedalingar, 
lantalaiset, malmfältare, kaihnulaiset, gellivaaralaiset osv. Men för oss alla är det viktigt 
att åtminstone smaka på begreppet Kväner och fundera över om det begreppet skulle 
kunna vara en samlande benämning, där variationsrikedomen verkligen kunde bli en 
kraft, som den för närvarande inte är. Dessa dagar i Kiruna är redan nu ett forum där 
sådant kan ventileras. 
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