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Gästriklands sockenlappar
Att slakta hästar var en syssla som ingen svensk bonde
kunde tänka sig att utföra. Det blev en uppgift för de
utstötta och avvikande. En sådan grupp var sockenIap-
parna - långväga samer, som bytte fjällvärldens jakt och
renskötsel mot en bofast tillvaro i mellansvenska socknar
och städer. Kulturantropologen och folklivsforskaren
Ingvar Svanberg i Uppsala vet mycket om dem. Han är
anställd vid Centrum för multietnisk forskning och stude-
rar bl a etniska minoritetsgrupper.

INGVAR SVANBERG
1735 konstaterar Konungen i en skrivelse till
landshövdingen i Gävle att "några sochnar i
Gestrikeiand i synnerhet Ofwansiö, Torsåker och
Årsunda anhållit att få antaga några få Lappar till
at utrota willdiuren som nu skola begynt alt för
mycket der i oren sig at inrita och Allmogen stora
skador tillfoga". l)

Så lyder ett utdrag ur ett kungligt brev där kon-
ungen konfirmerar landshövdingens anhållan om
att de samer som uppehöll sig i länet skulle få
kvarstanna. Det var slutet på nära nog 100 års för-
sök att tvångsförvisa de samer som åtminstone
sedan 1600-talets förra hälft eller ännu tidigare
uppehållit sig söder om lappmarken i de mellan-

Sockenlapparnas utbredning. Ur: Ingvar Svanberg,
Sockenlappar (1981), 543.

svenska skogsområdena i Gästrikland, Hälsing-
land, Dalarna och t.o.m. Västmanland.Tie hade
där livnärt sig som kringvandrande jä~are och
som renskötare. Renarna användes mest som
transportdjur, men det finns också intressanta
belägg för att de mjölkades.

Skogslappar iMellansverige
Samerna skulle få stanna i de mellansvenska byg-
derna, men de skulle inte tillåtas att vidare noma-
disera. De skulle bli bofasta. Det är i och med
denna process som sockenlappinstitutionen upp-
kom under 1730-talet. Sockeniapparna kom att
bilda ett slutet befolkningsskikt som fortlevde
fram till början av innevarande sekel. Deras
historia har varit föga känd och ägnats liten upp-
märksamhet i den kulturhistoriska och etnolo-
giska litteraturen. Genom att foga samman ett
synnerligen brokigt källmaterial, där inte minst ~
kyrkoarkivalier varit betydelsefulla, har det varit
möjligt att få fram vissa konturer om denna
befolkningsgrupps levnadssätt och förhållanden
till bondebefolkningen i deras omgivning. Genea-
logiska undersökningar av sockenlapparna
visade sig ge ett mycket överraskande resultat.
De ledde nämligen fram till att det, som antytts
ovan, kontinuerligt funnits en samisk befolkning
i mellersta Sverige, långt utanför de egentliga
lappmarkerna, alltsedan förra hälften av 1600-
talet. Denna jägar- och nomadkultur som av
Linne betecknades som skogslapsk har hittills
förbisetts. Källäget är dock alltjämt svagt vad
beträffar sockenlapparnas kringvandrande förfä-
der. Genom deras levnadssätt höll de sig också
utanför myndigheternas kontrollsystem varför
nedslagen i officiella handlingar är få. De skymtar
dock ibland i t.ex. domböcker varför det torde
vara möjligt att plocka fram ytterligare pusselbi-
tar ur arkivens gömmor.

Hästslaktare och hantverkare
Sockenlappinstitutionen uppkom med gärnings-
männen, sockenhantverkarna, som förebild. En
lappfamilj eller enskild lapp antogs vid socken-
stämman för att avliva hästar, hundar och katter.
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Det var sysslor som bönderna själva inte ville
göra. På så sätt motsvarar de rackarna/flåbu-
sarna i södra Sverige. Sockenlapparna var även
allmogen behjälpliga med att jaga rovdjur och
många av dem blev kända som skickliga jägare.
Dessutom var de goda hantverkare. Korgar, rep,
mjärdar, tömmar etc. var sådant som sockenlap-
parna tillverkade och sålde till allmogen. I en
femårsberättelse från 1828 uppges att det var
lappkvinnorna som flätade rotkorgar och som" de
förstå att giva ett nätt och prydligt utseende" . 2)

De tenntrådsbroderier som finns på bevarade
kjolväskor från olika socknar i Dalarna och Häl-
singland tillskrivs sockenlapparna.
Det var inte bara i landsorts socknarna som man
var i behov av särskilda hästslaktare. I februari
1767 hade landshövding Carl Sparre beordrat en
underordnad att skaffa en lapp till Gävle som
"skulle draga huden af de störtade hästar" 3) vil-
ket dock då inte lyckades. Man kan i samman-
hanget nämna att Hudiksvall omkring år 1800
hade en antagen lapp som helt följdriktigt
betecknades som "stadslappen" Nils Tomasson. 4)

SockeDlappanmasspråk
Genom en rad bevarade arkivhandlingar kan vi få
en relativt god bild av sockenlapparnas etnografi
i Gästrikland under 1700-talet. För 1800-talet kan
vi också komplettera med de uppgifter som finns
upptecknade i våra folkminnesarkiv. En viktig
källa är en handskrift i Ihres arkiv som av allt att
döma bygger på uppteckningar efter sockerilap-
par i Valbo omkring 1770. 5) Ett utdrag av hand-

skriften har publicerats av K.B.Wiklund, bl.a. den
bekanta björn-visan. Enligt Wiklund är den upp-
teckningen den "utförligaste och mest detalje-
rade skildring af lapparnas björnfest, som väl
någonsin blifvit satt på papperet." 6) Förutom
beskrivning av björnfesten innehåller handskrif-
ten några anteckningar om deras vidskepelser
samt en ordlista på inte mindre än 1644 rubiker.
Det är den enda hittills kända ordlistan över sock-
enlapparnas språk som den framsynte studenten
Petrus Holmberg nedtecknade. Han motiverade
själv" at soknelapparnas och de uti Lappmarken
wistande Lappars språk äga en wärkelig åtskil-
nad uti Dialecten som är så stor at sokne lappen
knapt håller det möjligt för sig, at förstå deras."
Redan 1730 hade några representanter för denna
samepopulation uppgett att de var "så wähl uti
det rätta Lappska språket, som uti deras seder
oförfarne". 7) Tyvärr publicerade K.B. Wiklund
endast ett litet utdrag ur ordlistan, men den kan
studeras i original på Uppsala Universitetsbiblio-
teks handskriftsavdelning. 8) Man kan konstatera
att sockenlapparna talade en sydsamisk dialekt
men att deras ordförråd var starkt uppblandat
med svenska.

Bjönmjakter och renskötsel
Sockenlapparna var goda jägare, men all jakt var
dock inte önskvärd i majoritetsbefolkningens
ögon. Gång på gång klagades över lapparnas
skadegörelser på viltet i skogarna. I oktober 1756
utgick en länskungörelse att lapparna skulle
lämna in sina bössor till länsmännen under" den

I,UjIP'/\IH!Vl'S k o iu .
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Mm f: Mårten Mattsson, f 1731 iBjursås,
sockenlapp i Hamrånge.

Antavla för en sockenlapska
Proband: Brita MagdaJena Berger, f 1840
i Gagnef.

I
F: Thomas Olausson Berger, f 1814 i
Hede, d 1892 i Alfta, sockenlapp iAlfta.

M: Lovisa Dorothea Olsdotter', f 1814 i
Jättendal, d 1897 i Alfta, lapska.

il
Ff: Olaus Thomasson, f 1781 i Ljusnedal,
fjäll-lapp i Ovikens fjäll.

Fm: Brita Torkelsdotter, f ca 1775, d 1881,
fjäll-lapska.

Mf: Anders Nilsson, f 1790 i Norrbärke, d
1849 iAlfta. sockenlapp iAlfta.

Mm: MagdaJena Månsdotter, f 1772, d
1849 iAlfta, lapska.

m
Ff f: Tomas Olsson, f 1748 i Föllinge, fjäll-
lapp.

Ffm: CatarinaAndersdotter, norsk lapska.

Mf f: Nils Andersson, d 1806 i Järvsö,
sockenlapp i Järvsö.

Mf m: Anna Juliusdotter, f 1761. lapska.

Mm m: Sigrid Jonsdotter, f 1734, lapska.

IV
Ff tf: Olaus Jonasson, f 1726, d 1800i Ljus-
nedal, fjäll-lapp.

Ff fm: Segri Thomasdotter, f 1725, fjäll-
lapska.

Mf mf: Julius Andersson, f 1726, d 1797 i
Arbrå, sockenlapp iNorrbo.

Mf nun: Brita Clementsdotter, f 1726, d
1794 i Järvsö, lapska.

MDl tf: Mats Larson, lapp.

Mm fm: Helena Henricsdotter, lapska.

Mm mf: Johan Jönsson, sockenlapp i
Järvsö.

Mm mm: Cherstin Olofsdotter, lapska.

Ff fm f: Thomas Nilsson Kruse, f 1693 i
Verdalen. d 1777 i Ljusnedal, fjäll-lapp.

Ff fm m: Cecil Mari Nilsdotter. fjäll-lap-
ska.

*Fosterdotter till sockenlapparna i Alfta.
Det är ovisst om modern Maja Greta var
lapska, fadern okänd.

tiden fogellekiar och djurfång böra wara betreda-
de", dvs. från midfastan till Olofsmäss. 9) Hulp-
hers uppger i sin Gästrikland-beskrivning att
sockenlapparna "sägas ofta göra skada med
diurs fällande." 10)

Förutom den i Ihreska handskriften återgivna
björnriten par vi även andra belägg för lapska

.:bjbmji1kter i Gästrikland. Kr 1757 skriver krono-
befalljunqsrnan C. Hagner: "Harnrånge sokns all-
IIl:0gesom i många åhr warit af Biörnar olyckelige

å- sina hästar; til odiurens utödande äro flera
gånger Skall hållne, men så olycklige, at inga
Biörnar kunnat fällas; hafwa likvähl nu i winter af
lappar ifrån Helsingeland och Swerdsjö Sokn blif-
wit i så måtto hulpna, att 5 om icke 6 Biörnar blif-
wit nedlaggde. " 11)

Även sedan samerna blivit bofasta i Gästrikland
tycks de ha bedrivit renskötsel, vilket inte heller
sågs med blida ögon från myndigheternas sida.
Förmodligen var det vid 1700-talets senare hälft
endast tillfälligt man hade renar. I Dalarna kom
renskötseln däremot att fortleva bland samerna i
Bergslagen fram till 1790-talet utan att myndig-
heterna tycks ha haft något att erindra. 12) Abra-
ham Hulphers uppger i ett brev till Patriotiska
Sällskapet år 1776 att samer ibland uppehöll sig
med renar i skogarna i Gästrikland. 13) Tio år tidi-

gare föreligger ett belägg för att sockenlapparna
Mårten Larsson från Årsunda och Anders
Andersson från Torsåker med hustru och barn
samt "en stor hop Rehnar någon tid sig uppehål-
lit i Rödmossa i Walbo bodarna" vilka efter lands-
hövdingens order från den 9 januari 1766 läns-
mannen låtit bortjaga "med antydan att genast
begifwa sig hwar och en till sin Sokn, och der
ständigt förblifwa. ,,14)

Antagandet av sockenlappar
Antagandet av sockenlappar synes ha tillgått på
samma sätt som för gärningsmännen (=socken-
hantverkarna). Efter att ha erhållit sockenstäm-
mans tillstånd skulle lappen godkännas av lands-
hövdingen.
Från Hamrånge socken kan vi hämta följande
exempel när lappdrängen Mårten Mattssom
antogs som sockenlapp. Han hade tidigare vis-
tats hos sin svärfader i Järvsö, sockenlappen
Johan Pärs son, men i brist på tillräcklig föda åt
sina renar begav han sig till Harnrånge och sökte
tjänsten som sockenlapp, vilket "Soknemännen
för hwarjehanda behof ei skola kunna wara för-
utan" som det heter i ansökan till landshöv-
dingen i april 1765.
Landskansliet kunde dock inte godkänna anta-
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Korgar tillverkade av sockenlappar (Ur: Hille vår hem-
bygd, red Bengt Wallman 1956).

gandet innan" det wisar, hwarest denna lap Mår-
ten Matsson förr warit, hwad förswar han haft,
hwar han sig skickat och om trädt i Egtenskap,
samt hwarest." 15)

Personalieuppgifterna sändes den 3 maj från
Järvsö och i en annan skrivelse uppges att Mår-
ten ägde "i öfrigt godt loford om sig, samt upför
sig nycktert och beskedligt, en eljest okänd egen-
skap hos detta folkslag." Mårten Mattsson blev
känd och erhöll försvarsbrev.
Sockenlappar finns belagda från samtliga sock-
nar i Gästrikland under 1700-talets rr:-itt,även om
vissa socknar kunde sakna sådana under kortare
perioder. Av kyrkoarkivalier och uppteckningar
framgår att sockenlappar fanns kvar. i åtskilliga
socknar ännu under 1800-talets senare hälft, t.ex.
i Torsåker, Valbo, Årsunda, Hedesunda och
Ovansjö. Jag skall inte här redogöra för socken-
lapparna i alla enskilda socknar utan bara exemp-
lifiera med Törsåker socken.
I april 1757 klagade brukspatron FredriK Petre vid
Hofors bruk att bl.a. sockenlappen Jon Jonsson
från Torså:Ker tillsammans med några andra lap-
par under våren mer "än någonsin tillförne
kring strukit de största i näjden befintel skogar
och aldeles ödelagt de härligaste Fogel-, i synner-

. ltet Tieder-lekar." De uppehöll sig vid SälgsJön
mellan Toraåker och Ovansjö där de slagit upp
sina kojor. Länsmännen i nämnda socknar befall-
des att föra dessa lappar till Landskansliet för för-
hör. 16) I ma] samma år arresterades Torsåkers och
Ovansjös sockenlappar och fördes till slottshäk-
tet i Gävle. Deras hustrur lämnade in en ansökan
om att deras män skulle friges mot borgen, bl.a.
anfördes att de var oskyldiga och Jon Jonsson led
av ohälsa. Dessutom hade allmogen i deras hem-
socknar av dem "bestält arbete af nottögor med
mera, som de nu denne wåhrtiden ganska nöd-
wändigt betarfwa, och derför sådant högel.
påfordra". 17)

Viby-Iappen
I början av 1800-talet flyttade lappmannen Lars
Jansson till Torsåker. Han var son till sockenlap-
pen Jan Olsson i Nor socken i Uppland.l'" Vid den
tiden bodde sockenlapparna i Vi, deras stuga låg
i en hage som alltjämt benämns Lapphagen. Lars
dotter Kristin gifte sig 1860 med lappmannen
Erik Alfred Skoglund i Hedesunda som blev Tors-
åkers siste sockenlapp. Åtskilliga sägner och
historier om Alfred eller Viby-Iappen som han kal-
lades, finns upptecknade. Några har återgivits i
en artikel av Westerberg i Gefle Dagblad för
några år sedan.l'"
Skoglund slaktade hästarna på en kulle som kal-
las Bensklack, belägen ej långt från bostaden.
Han var vidare känd som en skicklig jägare liksom
många andra sockenlappar i angränsande sock-
nar. Skoglund och hustrun var även duktiga korg-
flätare. Material hämtade de bl.a. i Österfärnebo.
Enligt Westerberg erhölllapparet en belöning för
sina vackra arbeten på Gävleutställningen vid
sekelskiftet.
År 1904 avled Erik Alfred Skoglund och därmed
gick Gästriklands siste sockenlapp ur tiden.

Efterlysning
Sockenlappar fanns inte bara i Gästrikland, utan
de är även kända från norra Uppland, Dalarnas
bergslag, Hälsingland, Jämtland, Medelpad och
Ångermanland. Deras funktion var ungefär likar-
tad över hela utbredningsområdet. D3 assimile-
rades under senare hälften av 1800-talet när för-
domen mot hästslakt försvann och då efterfrågan
på deras hantverksalster minskade. De kunde
inte konkurrera med de industriprodukter som
via marknader och kringvandrande försäljare
spreds på landsbygden. I dag är det mest de kvar-
varande ortnamnen som börjar på Lapp- som
erinrar om deras förekomst en gång i tiden. 20)

Mycket återstår dock att utforska om sockerilap-
parna. Så jag vill avsluta min skildring med en
efterlysning efter ytterligare material om socken-
lappar. Jag är särskilt intresserad av att få fatt på
fotografier av sockenlappar, av fotografier på
deras stugor som ännu in på 1900-talet funnits
bevarade. Kanske finns det fortfarande ättlingar
som kan berätta om sina far- eller morföräldrar
som var sockenlappar? Alla uppgifter ur socken-
stämmoprotokoll, ministerialhandlingar och
domböcker är också av intresse, liksom sägner
förknippade med ortnamn. I hembygdsmuseer
finns också en del hantverk som förknippas med
sockenlappar. Gottlund uppger ett äldre lapp-par
i västra Värmland som jag dock inte kunde åter-
finna i den aktuella husförhörslängden. Har
någon uppgifter om dem?
Noter:
1) Gävlebogs Länsstyrelses Arkiv: Landskansliets handlingar

D la, No 20, s 413-415.
2) Kong!. Maj:ts Befallningshafvandes i Gefleborgs län till

Kong!. Maj:t år 1828 afgifne Femårs-Berättelse. Sthm 1829, s
18.
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3) Gävlebogs Länsstyrelses Arkiv: Landskansliets handlingar
ÅNo17,nr521.

4) Hudiksvalls Kyrkoarkiv C:2, s 5.
5) H. Grape. 1919: Den ihreska björnfest-uppteckningens pro-

veniens. Le Monde Oriental 13, s 122-125.
6) K.B. Wiklund, 1912: En nyfunnen skildring av lapparnas

björnfest. Le Monde Oriental 6, s 27-46.
7) Riksarkivet. Topographica vol 575-576. Lappmarken.
8) UUB:s handskriftsamling Ihre nr 105.
9) Avskrift i UUB:s handskriftssamling. S 161 aa:85 Hreger-

marcks samling.
10) A. Hillphers, 1793: Samlingar til en beskrifning öfver Norr-

land 1. Gestrikland, s 262.
11) Gävleborgs Länsstyrelses Arkiv: Landskansliets hand-

lingar Å, No 17, nr 1265.
12) se r. Svanberg, 1976: En samisk befolkning iDalarna 1640-

1850. Etnologiska institutionen i Uppsala (stencil).
13) Avskrift i UUB:s handsrkfitssarnling. K.B.Wiklunds arkiv ur

123.
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14) Gävleborgs länsstyrelse akriv: Landskansliets handlingar
Å No 17, nr 102.

15) Gävleborgs länsstyresles arkiv: Landskansliets handlingar
ÅNo17,nr431.

16) Gävleborgs länsstyrelses arkiv: Landskansliets handlingar
Å No 17, utan nr.

17) Gävleborgs länsstyrelses arkiv: Landskansliets handlingar
Å No 17, utan nr.

18) se vidare. I Svanberg, 1980: Sockenlapparna i nordvästra
Uppland. Vår hembygd 4, s 310-312.

19) H. Westerberg, 1973: Vibylappen - Torsåkers siste socken-
lapp. Gefle Dagblad 14/6 1973, s 6.

20) En utförlig redogörelse om sockenIapparna ges i r. Svan-
berg, 1981: Sockenlappar. En etnologisk studie av bofasta
samer och deras nomadiska förfäder iMellansverige. Etno-
logiska institutionens småskriftsserie nr 31. Uppsala. Skrif-
ten kan beställas direkt från Etnologiska institutionen.
Åsgränd 1, 752 35 Uppsala.


