
Folktro i Tornedalen



Vad menas med folktro förr i världen?

Målning: Robin Kuusela Foto: Daniel Jensen



Sträng fostran: Læstadianismen
• Lars Levi Læstadius (1800–1861). Luthersk 

inomkyrklig väckelserörelse.
• Ett dubbelt liv; det andra livet följde dem i 

skogen, bodde med dem på sätervallen, och 
runt i översta Norrlands älvdalar.

• Laestadius var en kännare av samisk kultur, 
folktro och religion. Hans viktigaste studium på 
området, Fragmenter i Lappska Mythologien, 
publicerades i Sverige först 1959. I sina 
predikningar använde sig Laestadius skickligt av 
samernas traditionella folktro.

Målning ca 1839, Wikimedia commons



Folkminnesuppteckningar

Foton: Tommy Kuusela



ULMA 5108. Upptecknat i Övertorneå av 
Yngve Haapaniemi 1932.



ULMA 5109. 
Upptecknat av Yngve 
Haapaniemi i 
Junosuando 1932.



ULMA 5485. Insamlat av 
Uno Isovaara i Tärendö 
1932. 



Inspelningar
100-tals timmar med inspelningar på meänkieli finns i 
arkiven och är nu digitaliserade.

En intervjuad kvinna (född 1896 i Kiviniemi) berättar om 
medicinmän som funnits i byn. Dessa kunde bota sjuka 
genom "inre" gåvor. Kunde bl a stanna blod genom att titta på 
ett speciellt sätt på den sjuke. Kunde även senare bota folk 
telefonledes.

En man (född 1916 i Tjautjasjaur) berättar om nåjden "Nikkun
Olli". Nåjdens sista levnadsår oroliga. I kontakt med Djävulen. 
Kunde endast sova sittande vid en öppen spis. Sm i kontakt 
med nåjden och ville lära sig dennes konster. Nåjden bad sm
titta i en spritflaska. Smådjävlar i flaskan. Nåjden vägrade lära 
ut sina konster. Kunde ej heller bota sm:s dotters eksem. 
Påstod att sm ej trodde på honom. Nåjden bevisligen botat 
andra. - 8 min. Sm:s far lärt sig nåjda av Nikkun Olli. Fadern 
stoppade blodflödet på häst som höll på att förblöda. Sm talar 
också om hur man bär sig åt för att finna vatten. - 3 min. 
Personer som kan nåjda läser den svarta bibeln. Svår att få tag 
på. - 2 min. 

Exempel på fotografi i samband med grammofonupptagningar. På bild syns mina 
släktingar. Har inget med exemplen till vänster att göra. ULMA: 23969



Några exempel på 
folktro: Äpärä och 
spökhistorier

Död utan status. Inte en 
del av familjen eller 
samhället. Kan inte övergå 
till dödsriket.

Osalig ande av två skäl: 
• dess liv var avbrutet 

genom mordet 
• det hade vare sig fått 

dop eller kristen 
begravning. Hans Gude (1878) Photo: Nasjonalmuseet (CC-BY-NC)



Atlas över svensk folkkultur II:1, 1976: 40





Trolldom och spådom, kloka gubbar och 
gummor
• Noita/nåjd
• Synsk
• Botare (t.ex. stilla blod, bota svullnader, 
bota ormbett etc.)
• P(a)ara, bära (som nystan)

Foto: Jasper Benning



Verkliga naturväsen och pedagogiska fiktioner

• Vanligen osynliga för människan
• De underjordiska: maahiainen/maahiaiset/halti(j)a
• Näcken: kunkka/veenahti/vellamonahti/
näkki/vesinäkki/nikkinäkki/järven haltia
• Skogsrå (mettänneitty)

• Juonigubben
• Mörö
• Piru – Den onde

Foto: Emma Waleij



Historiska sägner

• Sägner om ”stora 
vreden”/rysshärjningarna i 
Tornedalen.

Foto: Stephen Radford



TACK FÖR MIG!

E-post: 
folkminnen@sprakochfolkminnen.se

Facebook: 
Folkminnen

Instagram: 
Folkminnen

mailto:folkminnen@sprakochfolkminnen.se
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