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berättelserna om lisa thomasson och  
maria (maja) fjällgren är skrivna i samarbete  

med några av deras släktingar, medan  
lisbet nilsdotter inte har några kända efterlevande  

– där är vi hänvisade till det skrivna källmaterialet. 

skriften är finansierad av 
länsstyrelsen i jämtlands län. 

Tack Lisa, Lisbet & Maja  
för att vi har fått ta del av era liv!

•
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Samernas historia, inte minst den sydsamiska 
historien, är till stor del en tyst historia. En 
orsak är att samiskan främst är ett talspråk, 
och att egna samiska skrivna källor därför i 
princip saknas. Det skrivna källmaterial där 
samer återfinns är vanligen återgett utifrån 
storsamhällets perspektiv. 

Framför allt de samiska kvinnornas livs   -
öden har sällan lämnat några varaktiga av- 
tryck efter sig i historieböckerna. Männen 
och deras livsverk är oftare beskrivna. Därför 
har Gaaltije, sydsamiskt kulturcentrum, valt 
att lyfta fram och berätta om några sydsamiska 
kvinnor. Det började med att vi i samarbete  
med Ingrid Rehnfeldt från Mittådalens same-  
by spårade Ingrids matterahkka (gammalfarmor)  
Lucia Larsdotter »Lussi-Lars« på hennes bo-
platser, genom intervjuer, arkivmaterial och 
fotografier. Resultatet blev en skrift som gavs 
ut 2012 med finansiering från länsstyrelsen. 
Intresset för Lucia Larsdotter blev så stort att 
Gaaltije önskade berätta om andra sydsamiska 
kvinnor. 

2017 var ett viktigt årtal för samerna 
eftersom det då var hundra år sedan det 
första samiska landsmötet hölls i Trondheim 
(Tråante). Mötet hölls den 6 februari, den dag 
som därefter firas som samernas national-
dag. En av initiativtagarna till landsmötet 
var frihetskämpen och feministen Elsa Laula 
Renberg från Tärnaby. Med Elsa Laula i tan-
karna kändes det viktigt för Gaalitje att fort-
sätta dokumentera kvinnohistoria just detta 
år, och Anna-Brita Kråik, Elisabet Rensberg 
och Sara Bexelius fick träda fram ur historien. 
Tre kvinnor vars liv kom att gestalta sig helt 
olika fastän de alla hade likartad bakgrund i 
renskötarfamiljer. 

Nu är det dags för ytterligare tre samiska 
kvinnor med rötter i Jämtlands län att få sina 
liv berättade. Den här gången har vi valt att 
skriva om tre kvinnor som till största delen 
har levt sina liv utanför renskötseln. Kvin-
norna presenteras i bokstavsordning utifrån 
sina förnamn. 

 

Bakgrund
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LISA THOMASSON 
BOSIÖ
Lisa växte upp i en 
samisk familj i ett 
torp i Svedje i Myssjö 

socken. Hennes far var torpare, 
men även handelsman. Tillsam-
mans med sin familj besökte han 
södra Sverige, Danmark och 
Tyskland och sålde renkött och 
föreläste om samisk kultur. Lisa 
brukade underhålla med sång och 
cittraspel vid sin fars föredrag, 
och i samband med en resa till 
Gävle »upptäcktes« hon av kantorn 
Fredrik Hedström. De två upp-
trädde därefter under några år 
tillsammans runt om i landet. Hon 
kallades ibland för »Lapp-Lisa«. 

 

LISBET  
NILS DOTTER
Lisbet föddes i en 
renskötande familj i 
Frostviken där hennes 

far var skattelapp i Millestskogs-
fjäll. År 1800 gifte hon sig med 
sockenlappen Jonas Jonsson i 
Hallen och bosatte sig där. De fick 
tre barn tillsammans – tvillingpojkar 
som båda dog som spädbarn, och 
sedan sonen Nils. Under några år 
skötte Lisbet och sonen socken-
lappsysslan själva. Nils var musi-
kalisk, och Lisbet och han vistades 
några år i Tröndelag där Nils lärde 
sig spela fiol. Han blev känd som 
storspelmannen Lapp-Nils. 

MARIA (MAJA) 
FJÄLLGREN,  
FÖDD RENSBERG
Maja kom från Käring-
sjön i dåvarande Tän-

näs sameby. Hon lämnade tidigt 
sin sameby för att söka arbete. 
Under en period arbetade hon  
som hembiträde hos familjen 
Nils Thomasson i Åre och hon 
hjälpte även familjen Thomasson 
med renskötseln i Mittådalens 
sameby. Hon anställdes därefter 
på sommarskolan i Axhögen. 
Med uppehåll under några år när 
hennes barn var små återvände 
hon därefter till nomadskolan i 
Mittådalen där hon var en älskad 
kokerska och symboliserade värme 
och trygghet för många barn. 
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Hur kan man lära känna tre kvinnor när de 
inte längre är i livet och själva kan berätta för 
oss om sina liv? För att samla fakta om Lisa, 
Lisbet och Maja har vi använt oss av en kom-
bination av intervjuer med släktingar och 
andra närstående samt arkivstudier. Vi har 
även besökt några av kvinnornas boplatser. 

• intervjuer. Lisa föddes under senare 
delen av 1800-talet och Maja precis i början  
av 1900-talet. Lisas barn är inte längre i livet, 
men barnbarn och andra släktingar har be-
rättat om henne. Majas berättelse har åter-
givits av barn och barnbarn och elever från 
nomadskolan som med värme kommer ihåg 
henne. Lisbet föddes redan år 1762 och det 
finns därmed ingen nu levande person som 
har några minnen av henne. 

• arkivstudier. Kyrkoböcker och andra 
arkivmaterial har gett oss »hårda fakta« om 
våra tre kvinnor. Vad gäller Lisa så finns det 
dessutom både tidningsartiklar och annat 
skrivet material som berättar om hennes 
musikaliska liv. Glimtar av Lisbets liv hittar 

vi i böcker och artiklar om hennes son Nils 
(Lapp-Nils). Både Lisa och Maja är väldoku-
menterade i bild, men Lisbet levde innan 
kameran uppfanns, så henne får vi föreställa 
oss hur hon såg ut. 

• besök på deras boplatser. Ett bra 
sätt att lära känna kvinnorna lite närmare 
och få lite mer förståelse för deras liv är att 
besöka deras boplatser. 

Berättelserna om Lisa, Lisbet och Maja är 
färgade av vilket källmaterial vi har haft 
tillgång till. Personen Lisbet är svår att 
beskriva eftersom det inte finns någon som 
har träffat henne i levande livet. Och om 
Lisa och Maria själva hade skrivit sina per-
sonporträtt skulle det kanske ha blivit helt 
andra historier än de som vi har nedtecknat. 
Alla människor lämnar olika avtryck och vi 
uppfattar så olika sidor hos varandra. Därför 
finns det inte bara en personberättelse, utan 
många beroende på vem vi frågar. Och alla 
versioner är lika sanna. 

Hur vi lärde känna Lisa, Lisbet och Maja
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Lisa Cecilia Thomasson Bosiö 
1878–1932
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lisa thomasson

barndom
Den 19 augusti 1878 föddes en flicka, Lisa 
Cecilia, i Myssjö socken i södra Jämtland. 
Hennes föräldrar var lappmannen och odals
torparen Thomas Andersson och hans hustru 
Brita Maria Johansdotter. Flickan döptes i 
Myssjö kyrka när hon var drygt en månad 
gammal och kom att kallas för Lisa. Faddrar 
vid dopet var Lapp Anders Jonasson med hustru 
i Namne, fjällmannen Mårten Olsson i Oviks
fjällen, Jonas Näslund och pigan Brita Olsdotter i 
Svedje (Myssjö kyrkoarkiv). Namne (Namn) 
är en by i Oviken. 

Lisas mor Brita Maria var född i Myre i 
Oviken den 21 januari 1836. Brita Marias  
mor, Lisas mormor, var fjällpigan Cicilia 
Anderdsotter Halling från Owikens fjäll. Vad 
fadern hette berättar inte kyrkoboken  
(Ovikens kyrkoarkiv). 

Lisas far Thomas Andersson var född 1839 
i Mosvika vid Trondheimsfjorden i Stjördal 
i Norge. Thomas föräldrar, Anders Thomas-
son och hans hustru, var renskötande samer 
som efter motgångar i renskötseln hade flyt-
tat till Stjördal där de försörjde sig på fiske. 
Thomas genomgick sameskolan i Laxsjö 
i Sverige 1851–54 (Lars Thomasson 1981). 
Några år därefter flyttade han till Sverige 
där han gifte sig med Brita Maria. Vigseln 
skedde i Ovikens kyrka 18 mars 1860: lapp
drängen Tomas Andersson Stjördalen och pigan 
Brita Maria Johansdotter i Joxåsen (Ovikens 
kyrkoarkiv). Som nygifta bodde de i Joxåsen 
i Oviken men efter något år flyttade de till 

Norge, där Thomas försökte livnära sig på 
fiske. 1863 kom de dock tillbaka till Oviken 
och bosatte sig i Namn. De hade då sonen 
Anders som var född 1861 (Ovikens kyrko-
arkiv). 

Hur och var Thomas och Brita Maria 
träffades känner vi inte till. Kanske var det 
på sameskolan i Laxsjö? Att paret kom att 
bosätta sig i Oviken efter giftermålet berodde  
antagligen på att Brita Maria var född och 
uppvuxen i Oviken. Thomas och Brita Maria 
fick flera barn förutom den äldste sonen 
Anders som var född i Norge. När de hade 
flyttat till Oviken föddes barnen Johannes 
1865, Augustinus 1869, Nils Olof 1872, Lisa 
Cecilia 1878 och Nils Anton 1880. Sönerna 
Augustinus, Lars, Anders och Nils Olof dog 
alla i ung ålder och kvar blev Johannes, Lisa 
och Nils Anton (Ovikens kyrkoarkiv). 

Johannes (1865–1915)
Lisa Cecilia (1878–1932)
Nils Anton (1880–1975)

1878 köpte Thomas ett torp i Svedje i Kövra 
i Myssjö socken, som är grannsocken till 
Oviken, och flyttade dit med hustru och 
barn. Torpet kallades allmänt för Tommas. 
Thomas hade med sig sitt renmärke från 
barndomen i Norge och köpte några skötes-
renar av samerna i Oviksfjällen, gissnings-
vis släktningar till Brita Maria, dels för att 
familjen skulle ha några matrenar för eget 
bruk, men även för att kunna sälja vidare 
(Lars Thomasson 1981). 
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Lisas föräldrar Brita Maria Johansdotter och Thomas  
Andersson. Foto Nils Thomasson, Jamtli Bildbyrå.
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Vi vet inte med säkerhet var Lisa gick i 
skola, men hennes två år yngre bror Nils 
gick först i skolan i Persåsen i Myssjö och 
senare på nomadskolan i Änge i Undersåker 
(Lars Thomasson 1981) och det är troligt att 
Lisas skolgång såg likadan ut. I maj 1895, 
vid sjutton års ålder, konfirmerades hon i 
Ovikens kyrka. Innanläsning flytande, kristen
domskunskap god antecknade prästen i kyrko-
boken. 

1892, när Lisa var 14 år, dog hennes mor. 
Efter moderns död bodde Lisa och hennes 
två bröder tillsammans med sin far i torpet 
i Svedje. Tre år senare gifte fadern om sig 
med den betydligt yngre samekvinnan Lisbet 
Andersdotter Fjällsten från Undersåkers fjäll. 
Hon var född 1872 och endast sex år äldre 
än Lisa. Kanske hade Lisbet varit piga hos 

Thomas Andersson efter den första hustruns 
död, för i kyrkoboken står det Odalstorparen 
Tomas Andersson gift 3 februari 1895 med lapp
flickan Lisbet Anderdotter, båda Svedje (Ovikens 
kyrko arkiv). Lisbet och Thomas fick fyra 
barn tillsammans, som alltså blev halvsyskon 
till Lisa, och bodde kvar på torpet i Svedje. 
Alla barnen var födda under resor i södra 
Sverige (Myssjö kyrkoarkiv). 

Anders Julius (1895–1972) 
Fredrik Emanuel (1898–1899) 
Aina Maria Katarina (1900–1987) 
Anna Elisabet (1902–1990) 

ungdomstid
Thomas Andersson var en ovanligt driftig 
person. Förutom att sköta torpet hemma i 
Svedje var han verksam som affärsman och 

Torpet Tommas i Svedje är fortfarande i familjen Thomassons ägo. Foto Ewa Ljungdahl. 
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fotograf och reste land och rike runt och sålde 
renkött. Distinget i Uppsala, en av Sveriges 
största marknadsplatser med månghundra-
åriga anor, fick till exempel ofta besök. På 
sina affärsresor brukade Thomas kombinera 
renköttshandeln med att hålla föredrag och 
berätta om samiskt levnadssätt och kultur. 
Nästan alltid hade han med sig sin familj, 
eller delar av den, och andra släktingar på 
sina resor. Några gånger utökades resorna 
ända till Danmark och Tyskland. På resorna, 
eller karavanerna som de kallades i tidningar-
na, hade de med sig tältkåtor, ackjor, levande 
renar och husgeråd. Resorna gjordes med 
häst och vagn eller med tåg, som då var ett 
helt nytt transportmedel. Det var under en 
sådan resa som Thomas första hustru, Lisas 
mor Brita Maria, avled år 1892. Thomas 
skrev ett brev från Sörby mellan Dalarna och 
Uppland hem till Svedje och berättade att 
hans kära älskade hustru var död, och att han 
och dottern Lisa nu var på väg hem för att 
begrava henne på Myssjö kyrkogård. Han 
bad någon av de hemmavarande på torpet i 
Svedje att möta upp i Östersund med häst, 
helst två stycken, eftersom han hade mycket  
att föra med sig (Lars Thomasson 2001). 
Thomas fortsatte med sina resor tillsammans 
med sin andra hustru, Lisbet, och alla deras 
fyra barn föddes och döptes när familjen var 
på resande fot. 

I dag kan vi tycka att sådan uppvisning av 
samer var en oetisk och osmaklig exponering 
av människor. Det var dock inte bara Thomas  
Andersson som gjorde »uppvisningsresor« 
– flera andra samefamiljer gjorde det ock-
så, liksom romer och resandefolk. Kanske 

ska vi lite förmildrande se karavanerna som 
en möjlighet att se sig om i världen utifrån 
den tidens förutsättningar, och samtidigt 
ett sätt att tjäna pengar. Karavanerna väckte 
stor uppmärksamhet i media där de drog 
fram. Samerna sågs som mycket exotiska och 
annorlunda med sina dräkter, renar och kåtor 
(Cathrine Baglo 2011). 

Thomas och hans familj knöt många kon-
takter och fick vänner runt om i landet. Ett 
par av hans kontakter kom att få avgörande 
betydelse för två av hans barn. 

Först sonen Nils, född 1880. Han hade, 
liksom sin far, tidigt visat intresse för bilder 
och fotografering. På vintern 1898 fick han 
möjlighet att gå som lärling hos fotografen 
Olof Östling i Gävle. Östling var en av de 
personer som fadern hade lärt känna genom 
sina renköttsaffärer. Thomas, som själv var 
en duktig fotograf, inredde en ateljé och 
mörkrum i en tillbyggnad på torpet i Svedje 
där Nils efter lärlingstiden både fotograferade 
och framkallade sina bilder (Lars Thomasson 
1981). Nils Thomasson blev med tiden en av 
sin tids skickligaste fotografer. 

sångerskan lisa
Så Lisa. Det sägs att även hon gick som foto-
graflärling hos Östling i Gävle, men om hon 
var verksam som fotograf är osäkert, det har 
vi inte fått bekräftat. Men Lisa hade andra 
gåvor. Redan som mycket ung visade hon 
prov på stora musikaliska talanger. Kanske 
hade hon ärvt sin musikaliska ådra efter sin 
mormor, Cecilia Andersdotter Halling, som 
lär ha varit en mycket vacker kvinna och 
begåvad med en härlig sångröst. På äldre 
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Stående: Johannes Thomasson, hans fru Märta och Lisa Thomasson.  
Sittande: Thomas Andersson, hans första hustru Brita Maria och sonen Nils.  

Foto Jamtli Bildbyrå. 
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dagar uppträdde Cecilia ibland med sin sång 
i kapell och kyrkor i Myssjö och Oviken 
(Anders Backman 1922). Liksom sin mor-
mor hade Lisa en spröd och mycket vacker 
sångröst, och hon var även duktig att spela 
cittra.

Lisa följde ofta med sin far på hans resor, 
och ibland sjöng och spelade hon i samband 
med hans föredrag. Vid ett sådant tillfälle,  
i ett möte i ett missionshus i närheten av 
Gävle, fanns musikläraren och kantorn 
Fredrik Hedström med bland publiken. Han 
insåg genast Lisas ovanliga begåvning och er-
bjöd sig att ge henne sång- och musiklektio-
ner. Fadern och Lisa accepterade, och detta 
blev början till flera års intensivt turnerande 
tillsammans med Hedström. Han arrange-
rade långa turnéer och de två uppträdde i 
bönhus, kyrkor och kapell runt om i Sverige 
mellan 1896, när Lisa var arton år, och 1902 
eller 1903, här går uppgifterna lite isär. Lisas 
barndomshem präglades av en stark gudstro, 
och kanske var hon medlem i missionskyr-
kan hemma i Myssjö. Hon var i alla fall väl 
bekant med läsarsånger och psalmer. 

Av mängden artiklar och recensioner i 
lokaltidningarna från de platser där Lisa, 
hennes far och Fredrik Hedström uppträdde 
kan vi förstå vilken sällsam och ovanlig upp-
levelse det var för publiken. Något liknande 
hade de aldrig hört. 

Lappkaravanen kom, sågs och segrade. En 
massa människor har tagit resenärerna från höga 
norden i betraktande, sett deras kåta, deras renar, 
ackja och lassokastning m.m. Konserterna i Elim
kapellet tvänne aftnar drogo fulla hus. På sön
dagskvällen måste till och med en stor hop stanna 

utanför i brist på plats i kapellet. Lisa Thomas
son, kallad Ovikens näktergal, förvred kvinnliga 
och manliga hjärnor; i synnerhet blefva damerna 
alldeles betagna. Medgifves måste också att den 
sjungande lappflickan är en sällsynt behaglig 
företeelse, när hon ackompagnerar sig på zittran. 
Hr Hedströms orgelspel förtjänar med rätta de 
amplaste loford och gubben Thomas Anderssons 
redogörelse för lapparnas seder och bruk åhördes 
med nöje (Söderköpingsposten nr 42 1900). 

Lisa och hennes far Thomas Andersson.  
Foto Nils Thomasson, Jamtli Bildbyrå. 
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Lisa kallades ofta för Lapp-Lisa utifrån sin 
samiska härkomst. Namnet Lapp-Lisa var ett 
utslag av den tidens språkbruk även om det  
i dag känns förlegat och utpekande ( jämför 
Lapp-Nils, den skickliga fiolspelemannen 
från Hallen). Hon kallades även, lite mer 
smickrande, för Näktergalen från Oviken. 
Lisa sjöng och spelade cittra eller gitarr, och 
Hedström ackompanjerade henne på orgel 
med kompletterande effekter i form av klangspel 
och fanfarer skrev Borlänge tidning. Hennes 
höga sopranröst klingade vacker och duetterna med 
Hedström tilltalade publiken skrev en annan 
tidning. Lappflickan räckte knappt upp till sitt 
instrument på bordet, hon stod på en pall (Dagens  
Nyheter 21 april 1964). 

Lisa framförde sina sånger både på samiska  
och svenska. Hon uppträdde alltid i sin 
samiska dräkt, och vid konserterna brukade 
hon sälja kort av sig själv. Bilderna var tagna 
av hennes bror, fotografen Nils, och kostade 
25 öre. Inträde till konserterna var 35 öre för 
vuxna och 25 öre för barn. Lisa hade flera 
vaxdukshäften med sånger och dikter. Hon 
sjöng mest andliga sånger och visor, som  
Oscar Ahnfeldts och Lina Sandells psalmer,  
och folkliga läsarsånger. Hennes andliga reper
toar innehöll även tonsättningar av Davids psal
mer skrev tidningen Dagen. Men hon sjöng 
även sånger med anknytning till sin samiska 
hemmiljö. Hennes mest kända visa, nästan 
signaturmelodi, var Lappflickans visa (Bland 
Ovikens snökrönta skyhöga fjäll) skriven av 
lärarinnan Amalia Wilén i Gävle. En annan 
älskad visa var Pappas renar som hon sjöng 
vid så gott som varje uppträdande. 

lappflickans visa
Bland Ovikens snökrönta skyhöga fjäll
Bland grönskande tuvor, där ligger mitt tjäll
//Där växte jag opp, liten lilja i knopp
Där lärde jag blicka mot himmelen opp//

Det tjället var ringa, dess dörr var så låg
men aldrig en kärare boning jag såg
//Jag var arm uppå guld, men min Gud var mig huld
jag kände ej världen, dess synd och dess skuld//

Naturen sig tedde så härlig och skön
om vintern i drivor om sommarn så grön
//Där stod för mig allt i fager gestalt
i blixtrande sol eller gnistrande kallt//

Visst vindsvalor flögo kring fjällarna grå
men Herren gav hägn ock åt lärkorna små
//Och bland drivor och snår liten lappflicka går
och jag sjöng som man sjunger i ungdomens vår//

Där tände en brinnande längtan min håg
att skåda det land som bak fjällarna låg
//Se dess bländande prakt. Och jag flydde den trakt
Där barndomens änglar kring vaggan stått vakt//

Sen haver jag farit så vida omkring
och skådat i världen mång’ underbar ting
//Men jag längtar ibland hem till fjällbäckens strand
Till min hembygd där norrskenet flammar ibland//

Nog vänder jag åter till hemmet en gång
och sjunger bland Ovikens fjällar min sång
//Sjunger glad och förnöjd och i jublande fröjd
går min sång mot den blånande himmelens höjd//



Lisa Thomasson som ung, fotograferad av sin bror Nils. 
Foto Nils Thomasson, Jamtli bildbyrå.
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Liten och späd satt hon där med sina två 
långa flätor på ryggen, spelade på gitarr och sjöng 
med sin klockrena röst »Skall ock jag en gång 
sjunga Lammets nya sång«. Hennes blick var 
drömmande, som om hon helt hade försjunkit i 
sångens innehåll, och folk lyssnade andlöst. Att 
höra henne knäppa på cittran och sjunga »Nu jag, 
lilla Lisa, sjunger glatt min sång, vill med cittran 
prisa Gud min levnad lång« var oförglömligt ... I 
sina samesånger skildrade hon nomadlappens liv 
tillsammans med hans ståtliga renhjord i vinterns 
snö, nattens kyla och till ackompanjemang av 
fjällbäckens muntra språng. Hedströms klockorgel 
gav ökad illusion åt sången, så att man tyckte sig 

höra renhjordens klockor och klapprande ljud vid 
framtågandet samt fjällbäckens brus, fåglarnas 
kvitter och åskans bullrande (Tidningen Dagen 
1963). 

Konsert hölls i lördags och söndags å lokalen 
Stjärnan i Hedemora af orgelspelaren och sångaren 
Fr. Hedström samt lappflickan Lisa Thomasson. 
Herr Hedströms förmåga på orgel är beundrans
värd. Han framlockar de mest underbara toner, 
och särsklidt i en del nummer tyckte man sig 
höra flera instrument på samma gång. Fröken 
Thomasson fängslade publiken med sin glada, 
naturliga och vackra röst och med stor färdighet 
ackompagnjerade sig med zittra sjöng hon sånger 
på både lappska och svenska språken. En stor
mande applåd vid konsertens slut bevisade den 
talrika publikens tacksamhet. Lokalen var redan 
vid konsertens början öfverfyld och man var glad 
åt att om möjligt, få plats i trappuppgångar och 
förstugor; en stor del måste nekas inträde. Antalet 
åhörare i söndags uppgick till mellan 6700. Ännu 
en konsert gifves, hvadan tillfälle finnes för dem, 
som nu ej fingo nöjet bevista konserten, att få 
höra hr Hedström och fröken Thomasson (Hede-
mora tidning, årtal och datum okänt). 

Konsert gifves i afton kl. 8 i Metodistkyr
kan härstädes af orgelspelaren F. Hedström och 
lappflickan Lisa Thomasson. Hr Hedström har 
genom egen öfning utbildat sig i orgelmusik på 
ett förvånande sätt och den lilla lappflickan Lisa, 
som uppträder i sin nationaldrägt, sjunger med 
klar och vacker röst folkvisor och religiösa sånger 
både på lappska och svenska. Å de platser, där de 
förut uppträdt, ha pressens omdömen varit de allra 
bästa. Äfven på lördag och söndag kl. 8 gifvas 
konserter på samma ställe (Eskilstuna tidning 
nummer 13 1898). 
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Vid en konsert i S:t Johanneskyrkan i 
Falun på hösten 1900 fanns den unge gym-
nasisten Bror Johansson i publiken. Han blev 
genast djupt förälskad i Lisa, och hans käns-
lor blev snart besvarade. Bror var fem år yngre 
än Lisa, endast 18 år, och inte färdig med sin 
utbildning. Efter studenten i Falun läste han 
till ingenjör vid Chalmers i Göteborg, och 
arbetade därefter under några år i sin fars 
företag, Falu mekaniska verkstad. Senare tog 
han namnet Bosiö som sitt efternamn. 

Lisa slutade uppträda 1902 eller 1903, och 
tycks enligt kyrkoböckerna därefter ha åter-
vänt till barndomshemmet i Svedje. Hennes 
far avled 1906 men hans änka Lisbet Fjällsten 
bodde kvar som inhyses på torpet tillsammans 
med sin nya familj. Även Lisas yngre bror 
Nils och hans fru Lucia Jonsdotter bodde 
på torpet efter giftermålet 1908. Så säkert 
fanns det många arbetsuppgifter för Lisa 
därhemma. På Tommastorpet fanns vid den 
tiden alltså tre skilda hushåll: brodern Nils 
och hans familj, faderns andra hustru Lisbet 
och hennes barn samt Lisa själv. Vid folk-
räkningen 1910 var Lisa Cecilia, lapp, sånger
ska, fortfarande skriven på torpet i Svedje. 

vuxenliv
Lisa och Bror hade inte möjlighet att träffas 
så ofta under de första åren av sin bekantskap 
eftersom Bror studerade, först i Göteborg 
och senare i Tyskland. Däremot skrev de 
regelbundet brev till varandra mellan åren 
1901 och 1911. Enligt barnbarnen var breven 
väldigt formella till en början, men efter för-
lovningen blev de alltmer kärvänliga. Men 
det dröjde många år innan det blev bröllop. 

Lysning togs ut 1911 mellan Lisa Cecilia 
Tomasdotter, arbeterska i Svedje och Bror Gustaf 
Johansson Bosiö, ingenjör vid Falu mekaniska 
verkstad, Kristine församling i Falun (Myssjö 
kyrkoarkiv). Bröllopet gick av stapeln i mis-
sionskyrkan i Östersund 12 november 1911 
och efter vigseln var det bröllopsfest i kfum:s 
lokaler i Östersund. 

Efter giftermålet bosatte sig Lisa och Bror 
i hans hemstad Falun. När Bror hade arbetat 
några år i sin fars firma sadlade han om helt 
och hållet och började läsa till präst. Redan 
som ung hade han varit kyrklig och aktiv 
inom missionskyrkan och det låg därför nära 
till hands att studera till präst när faderns 
firma inte längre gick så bra. Efter prästvig-
ningen arbetade Bror som präst i Svenska 
kyrkan under återstoden av sitt liv. Under en 
period medan Bror studerade hade han och 
Lisa ett litet jordbruk i Korsgården i utkan-
ten av Falun. Familjen flyttade sedan till 

Lisa och Brors hus i Korsgården i utkanten  
av Falun. Foto Ewa Ljungdahl. 
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Brudparet Lisa Thomasson och Bror Johansson Bosiö. Från Lisas familj var det endast brodern  
Nils och hans hustru Lucia som var närvarande. Foto Nils Thomasson, Jamtli Bildbyrå.
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Lisa med sina barn Gunnar och Gunnel samt hennes brorsdotter Elsa.  
Foto Nils Thomasson, Jamtli Bildbyrå.
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Furudal där Bror fick en tjänst som kommi-
nister i Ore församling. I äktenskapet föddes 
två barn, dottern Karin Gunnel 1913 och 
sonen Bror Gunnar 1915. 

Lisa slutade uppträda långt innan hon gifte  
sig och bildade familj. Varför vet vi inte. 
Men hon fortsatte att sjunga och spela piano 
hemma med sina barn och förde på så sätt 
musikintresset vidare inom familjen. Flera 
av hennes barnbarn och barnbarnsbarn är 
musikintresse rade, och hos en dotterdotter  
finns Lisas piano kvar. Som prästfru var Lisa 
aktiv inom kyrkan. Hon ägnade sig åt hjälp-
verksamhet och församlingsarbete, bland  
annat i sy före ningen. En annan viktig upp-
gift var att besöka församlingens gamla och 
sjuka och glädja dem med gåvor och sin sång. 

Lisa Bosiö har tagit livlig del av i den kyrkliga 
verksamheten och åtnjöt stora sympatier i vida 
kretsar skrev Falu-kuriren i en minnesruna 
efter hennes död (Lars Thomasson 2001). 
Familjen Bosiö bodde inte i någon prästgård, 
men det ingick ändå mycket representation 
för en prästfru, så Lisa hade säkert fullt upp. 
Familjen hade hembiträde som brukligt var 
på den tiden. 

Lisa verkar inte ha framhållit sin samiska 
bakgrund efter giftermålet. På fotografier ses 
hon aldrig bära kolt, inte på bröllopskortet 
och inte heller senare. Enligt hennes barn-
barn fanns det bland hennes efterlämnade 
ägodelar en kolt och några samiska föremål, 
men inte så många. Lisa tycks inte ha fört 
några samiska traditioner eller sitt modersmål 

vidare till sina barn. Däremot behöll hon 
kontakten med sin familj, speciellt med den 
två år yngre brodern Nils. Han kom ibland 
och besökte sin syster och hennes familj i 
Dalarna, och han tog många bilder av dem.

Barnbarnen misstänker att Lisas hälsa inte 
var den bästa och att hon var sjuklig under 
en längre tid, något som både deras morfar/ 
farfar och Anna, som var hushållerska i 
familjen under många år, hade antytt. Lisa 
avled på lasarettet i Mora 1932, endast 54 år 
gammal. Hon ligger begravd på Norslunds 
kyrkogård i Falun tillsammans med sin 
make. 

Lisa och Brors grav på Norslunds kyrkogård i Falun.  
Foto Ewa Ljungdahl. 
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Den 15 april dog Lisa ThomassonBosiö, en 
sällsynt själsfin och nobel kvinna. Hon var vid 
sin bortgång 54 år. Hennes speciella sång över
levde henne och det kan onekligen vara värt att 
emellan åt erinra om hur sången om Ovikens 
snökrönta skyhöga fjäll kom till. Vem som först 
sjöng den och därjämte ge denna första Lapp 
Lisa en välförtjänt, postum hyllning (Borlänge 
tidning 1964). 

Efter Lisas död flyttade maken Bror till 
Svärdsjö där han verkade som präst. Han 
avled 1977, samma år som han skulle fylla  
94 år. 

Trots att hon uppträdde under en förhål-
landevis kort period, ungefär åtta år, så blev 
»Lapp-Lisa« ett begrepp över hela Sverige. 
Hon sjöng sig in i svenska folkets hjärtan skrev 
Borlänge tidning, och enligt alla fina tid-
ningsrecensioner var det säkerligen ingen 
överdrift. 

anna-lisa öst,  
»den andra lapp-lisa« 

Anna Lovisa »Anna-Lisa« Öst, född Wik-
ström i Vilhelmina församling 1889, var 
sångerska och frälsningssoldat. Hon tog sig 
artistnamnet Lapp-Lisa, alltså samma namn 
som Lisa Thomasson hade, när hon uppträdde.  
Anna-Lisa Öst uppträdde vanligen i same-
dräkt trots att hon inte var same. Dessutom 
sjöng hon ofta sånger ur Lisa Thomassons re-
pertoar. En förklaring till hennes artistnamn 
lär ha varit att hon kom ifrån Lappland. 

De två »Lisorna« har ofta blandats ihop av 
allmänheten, och det känns därför viktigt att 
berätta om den första Lisan och att ge henne 
upprättelse. Anna-Lisa Östs musik fick större 
spridning än Lisa Thomassons eftersom hon 
var yngre och levde längre och därmed fick 
möjlighet att få sina sånger inspelade på 
grammofonskivor. Hon avled 1974. 
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Lisbet(a) Nilsdotter 
1762–1833



Fram till mitten av 1700talet var det prästerna 
i fjällförsamlingarna som ansvarade för samernas 
själavård. Men en samlad kyrklig verksamhet för 
samerna saknades, och 1746 bildades Föllinge lapp
församling. Pastorn i Föllinge fick därmed dubbla 
uppgifter, dels som pastor i den vanliga församling
en och dels som pastor för alla samer i Jämtlands 
län. Med tiden blev det omöjligt för prästen i 
Föllinge att upprätthålla själavården för samerna 
i hela länet, och efter flera omorganiseringar blev 
slutresultatet fyra lappförsamlingar: Frostviken, 
Hotagen, Undersåker och Tännäs. Frostviken bröts 
1862 ut ur Föllinge lappförsamling som bytte namn 
till Hotagens lappförsamling. Prästerna i lappför
samlingarna kallades pastorers lapponum. Eftersom 
samerna var skrivna i lappförsamlingarna, som var 
icketerritoriella, räknades de inte som församlings 
eller sockenbor och fick därför inte delta i varken 

kyrkostämmor eller kommunalstämmor på sina 
hemorter. Även fattigvården hade lappförsamlingar
na ansvar för. Samerna var på så sätt segregerade 
från övrig befolkning. Lappförsamlingarna upphör
de vid årsskiftet 1941/42. Systemet med speciella 
lappförsamlingar var speciellt för Jämtlands län. I 
Norr och Västerbottens lappmarker ingick samer 
och nybyggare i gemensamma församlingar. 1748 
startades en skola i Föllinge, »Föllinge lappskola« 
som ett led i samebarnens kristnande. Tanken var 
att eleverna senare skulle verka som kateketer, 
vandrande lärare i samernas visten. »Lappskolan« 
drogs in 1820, och undervisningen av samebarnen 
övertogs av Svenska Missionssällskapet som flyttade 
en skola från Lycksele lappmark till Laxsjö i Jämt
land. Skolan flyttades senare till Undersåker  
(Lars Thomasson 2016). 

lisbet nilsdotter

Vad gäller Lisbet Nilsdotters liv är de obesva -
rade frågorna nästan flera än svaren. Anled-
ningen är att Lisbet föddes så tidigt och att 
arkivuppgifterna därför är knapphändiga. 
Det måste få bli många spekulationer och 
funderingar. Kanske kan mera ingående 
arkiv studier, möjligen även av norska arkiv, 
ge ytterligare upplysningar.

barndom
Lisbet Nilsdotter föddes 1762 i Ströms fjäll 
i Föllinge lappförsamling. Ströms fjäll var 
den tidens beteckning på Frostviken. Lisbets 
mor hette Margit Clementdotter och var 

född 1737 (Föllinge lappförsamlings arkiv). 
Varifrån Margit Clementdotter kom känner 
vi inte till, det berättar inte kyrkböckerna. 
Lisbets far hette Nils Pärsson och var född 
1735. Han var skattelapp i Millestskog, som 
var ett skattefjäll i Frostviken (Föllinge lapp-
församlings arkiv). 

Föllinge lappförsamling bildades 1746. 
Lisbets föräldrar var födda innan lappförsam-
lingen bildades och ingen av dem återfinns 
i födelseboken för Föllinge församling. 
Däremot finns de upptagna i husförhörsläng-
den för Föllinge lappförsamling, och därför 
känner vi ändå till när de var födda. 

föllinge lappförsamling

24
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Lisbet hade tre syskon som finns upptagna  
i husförhörslängden: 

Pär född 1759
Margret född 1765 
Clement född 1768 

Förutom Lisbet, hennes föräldrar och tre 
syskon, bodde även hennes farmor Margret 
Bängtsson, född 1699, i hemmet (Föllinge 
lappförsamlings arkiv). 

Varken Lisbet eller hennes äldre bror Pär 
finns med i födelseboken för Föllinge lapp-
församling, men det gör däremot de yngre 
syskonen Margret och Clement. Varför sak-
nas Pär och Lisbet? Kan de ha varit födda i 

Norge, där samerna från Frostviken ofta  
var med renarna före unionsupplösningen 
1905, eller i skogslandet om renarna var där 
på vinterbete? Ingen vet hur länge fjäll-
samerna har varit med sina renar i skogslan-
det i östra Jämtland och i Västernorrlands län 
under vintrarna. Den äldsta kända uppgiften 
om närvaro av Frostvikensamer från kyrko-
böckerna i Västernorrland är från 1799 när 
Jon Jonsson från Mellanskogsfjäll gifte sig 
med Margit Andersdotter från Grubbdals-
fjäll, men troligen förekom vinterbete i de 
trakterna långt dessförinnan (Ingwar Åhrén 
2013). 

Utdrag ur husförhörslängden i Föllinge lappförsamling 1746–1798 (Millestfjäll). 
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Eftersom Lisbets far var från Millestskog 
(Millestskogfjäll) kan vi anta att hon växte 
upp i det område som i dag utgörs av Ohre-
dahke sameby. Ett av de gamla huvudvistena  
i Millestskog ligger i Gransjödalen, och 
kanske var det där som Lisbet och hennes 
syskon tillbringade sin barndom. I Gransjö-
dalen finns otaliga lämningar efter många 
generationers renskötare och även fångstgro-
par sedan tiden före tamrenskötseln. Lisbets 
farfar Per Nilsson, född 1698, och hans bror 
Jon Nilsson, döpt 1 april 1700 i Hammerdal, 
innehade tillsammans skattefjället Millest-
skogfjäll mellan 1751 och 1759. Jon Nilsson 

var dessutom finnelänsman, vilket innebar att 
han var ledare för den grupp samer, den sijte, 
som fanns i området. Jon och Per Nilssons 
far var Nils Jonsson Stöiron född omkring 
1670 och deras farfar Jon Andersson, född 
omkring 1640. Jon Anderssons far var Anders 
Nilsson född ungefär 1600–1610. Efterlevande  
i elfte generationen till Anders Nilsson är 
fortfarande renskötare i samma område, 
dagens Ohredahke. Millestskogsfjäll var från 
början ett stort skattefjäll som sträckte sig 
från skogsområdena vid Gismisvuelie i öster 
till fjällområdena mot Lilla- och Stora Blå-
sjön i väster. Inom detta stora område fanns 

Utsikt över Gransjön och Gransjödalen. Foto Ewa Ljungdahl. 



även andra sijte-organisationer, till exempel 
Ruvtetje i västra ändan av Övre Härbergs-
vattet. Millestskogfjäll var upptaget som 
skattefjäll i Ströms socken i jordeboken 1718. 
Senare kallades skattefjället för Mellanskogs-
fjäll och ingår i dag i Ohredahke sameby,  
tidigare Frostvikens mellersta sameby (Ingwar 
Åhrén 2011). 

Vi vet ingenting om var Lisbet gick i skola 
och fick lära sig katekesen och att läsa. I Föl-
linge lappskola fanns en flicka som hette Lis-
bet Nilsdotter inskriven 1784 och 1785, men 
hon var från Owikens fjäll och stämmer inte 
alls med »vår« Lisbet. Kanske undervisades 
Lisbet hemma i vistet av någon kringvand-

rande kateket, eller så lärde hennes föräldrar 
henna att läsa. För att hon kunde sin katekes 
är tydligt i husför hörslängden från Hallen dit 
Lisbet flyttade så småningom. 

Mellan 1762 och 1800 kan vi inte hitta  
några uppgifter om Lisbet. Hur och var 
tillbringade hon dessa 38 år? Var hon kvar 
hemma i Gransjödalen och arbetade i sitt 
eget eller någon annans hem som piga, eller 
gjorde hon något helt annat?

giftermål och barn
Nästa gång Lisbet återfinns i kyrkoböckerna 
är inte förrän 1800. Då förkunnades lysning  
mellan fjällpigan Lisbeta Nilsdotter från Ströms 

Lisbet Nilsdotter och Jonas Jonsson gifte sig i Hallens kyrka 6 april 1800. Foto Ewa Ljungdahl. 
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Torpet där Lisbet och hennes familj bodde i Bynom i Hallen finns inte längre  
kvar, men den frodiga växtligheten visar var stugan låg. Foto Ewa Ljungdahl. 
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fjäll och Fjällmannen och Enklingen samt sockne 
lappmannen i Hallens socken Jonas Jonsson (Föl-
linge lappförsamlings kyrkoarkiv). Vigseln 
ägde rum i Hallen 6 april år 1800, och Lisbet 
är därefter kyrkskriven i Hallens socken till-
sammans med Jonas där han hade tjänst som 
sockenlapp. 

Jonas Jonsson var född 5 mars 1768 i Aspås 
lappkoja. Hans far hette Jon Nilsson och var 
sockenlapp i Aspås och hans mor var Gunnil 
Larsdotter, född 1743 i Föllinge lappförsam-
ling (Aspås kyrkoarkiv). Även Jonas farfar var 
sockenlapp och tjänstgjorde i Häggenås. 

När och var träffades Lisbet och Jonas?  
Hon var uppvuxen i Frostviken, han i Aspås.  
Det är långt mellan dessa trakter även om 
båda ligger i Jämtland. Vilken var den gemen - 
samma nämnaren? Jonas mor, Gunnil Lars-
dotter kom från Föllinge lappförsamling, kan 
det finnas något samband där? Eller kan man 
tänka sig att Lisbet var piga hos någon av 
sockenlapparna i Aspås, Rödön eller Hägge n- 
 ås trots att inte husförhörslängderna visar det? 

Jonas var först gift med lappigan Elin 
Olofsdotter från Lappstugan vid Lavsjön på 
Rödön. Före bröllopet i januari 1790 hade 
Elin tjänstgjort som piga hos Rödöns 
socken lapp Lars Nilsson. Jonas och Elin gifte 
sig i Aspås, Jonas hemsocken, och var bosatta 
där ett par år. Där föddes sonen Jon 1790. 
1792 hade de lämnat Aspås och flyttat till 
Hallen. 1796 föddes dottern Gunilla, och i 
födelseboken tituleras fadern då som socken-
lapp i Hallen. Elin avled i barnsäng 2 augusti 
1799. Jonas blev nu änkling och hade ensam 
barnen Jon nio år och Gunilla tre år att sörja 
för (Hallens kyrkoarkiv). 

Men det dröjde inte så länge, endast ett 
år efter Elins död, förrän Nils gifte sig med 
Lisbet år 1800 i Hallens kyrka. Vi kan nästan 
utgå ifrån att Jonas och Elin kände varandra 
sedan tidigare eftersom de gifte sig så snart 
efter Elins bortgång. Lisbet fick nu Jonas 
två barn från det tidigare äktenskapet att ta 
hand om. Familjen var från detta år skriven 
i Bynom i Hallen. Bostaden var anspråkslös 
och utgjordes av en liten torpstuga utan egentliga 
odlingar, mycket vackert belägen mellan lands
vägen och stranden av Storsjön. Stället låg cirka 
en kilometer väster om Hallens kyrka beskrev 
Nils Bohman platsen i sin bok om Lapp-Nils 
(Nils Bohman 1963).

18 februari 1801 födde Lisbet tvillingpoj-
karna Nils och Lars. Båda pojkarna avled 
senare samma år, Nils i mars och sockenlapps
barnet Lars i juni. Dödsorsaken är okänd. 
Tre år senare, 1804, antingen 8 eller 18 maj, 
uppgifterna går lite isär, föddes sonen Nils i 
Bynom i Hallen (Hallens kyrkoarkiv). 

sockenlappsysslan
En sockenlapp i dess ursprungliga mening 
var en same som var anställd av en socken för 
att utföra bestämda sysslor åt bönderna, oftast 
sysslor som bönderna själva inte ville befatta 
sig med. Sockenlapp var alltså en tjänstetitel. 
Att avliva, flå och kastrera hästar och hundar 
tillhörde sockenlappens uppgifter liksom att 
ta hand om självdöda djur. Många sockenlap-
par var skickliga hantverkare och tillverkade 
föremål som var till nytta för bönderna. 
Exempel är korgar tillverkade av rötter och 
vispar och sopar av kråkbärsris. Flera socken-
lappar var kända för sin läkedomskonst, något 
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som ingav både respekt och visst anseende. 
Sockenlappar är kända från Uppland till 
norra Ångermanland. De anställdes av varje 
socken som hade råd, och fanns i ungefär 
hälften av Jämtlands socknar. Den första 
gången benämningen sockenlapp förekom i 
skriven form är i begravningsboken i Bergs 
socken där sockenlappen Clemet Mårtensson  
avled 1731. Sockenlappsinstitutionen upp-
hörde under senare delen av 1800-talet i 
samband med att industrialismen gjorde sitt 
intåg. Även om sockenlapparna var anställda  
av socknen på ungefär samma villkor som 
sockenskräddaren och skomakaren så ut-
gjorde de en liten och marginaliserad grupp 
i samhället och stod vanligen lågt på den 
sociala skalan. Socknen brukade upplåta en 

bit mark åt sina sockenlappar, ibland så stor 
att de kunde föda några djur. Sockenbo-
stället låg vanligen i utkanten av en by eller 
på kronans allmänning mellan två byar. 
Socken lappen och hans familj var kyrkskriv-
na och fastboende i bygden till skillnad från 
fjällsamerna. Sockenlapparna kände vanligen 
utanförskap med både fjällsamer och bönder,  
och utvecklade därför ett vitt förgrenat kon-
taktnät med sockenlappar i andra socknar. 
Det var vanligt med giftermål mellan olika 
sockenlappfamiljer, och ofta stod man fadd-
rar till varandras barn. Sockenlapparna  
i Jämtland tycks dock ha haft en hel del 
kontakter med fjällsamerna, kanske avlägsna 
släktingar. Man fick själv ansöka om socken-
lapptjänsten, och sen var det sockenstämman 
som fällde avgörandet. Gott anseende och 
att vara känd i socknen samt att ha familj 
var viktiga urvalskriterier. Det var socknens 
bönder som avlönade sockenlapparna enligt 
en bestämd taxa. Ibland betalades i kontan-
ter, ibland i natura. Om man misskötte sin 
tjänst kunde man bli avskedad. Sockenlap-
pen var nästan undantagslöst en man. Men 
om maken avled eller blev svårt sjuk hände 
det att hustrun övertog hans uppgifter (Ewa 
Ljungdahl 2017). 

Av någon anledning började Jonas snart 
missköta sin syssla som sockenlapp. I ett  
protokoll fört vid Sockenstämma hållen den 16 
aug. 1812 i Hallens sockenstuga kan man läsa:  
§ 11. Beslöts att den nu innevarande antagne 
sockenlappen Jon Jonsson, som hela tiden icke 
gjorde socknen någon nytta och betjäning att 
från socknen utsägas och en annan i hans ställe 
antagas. 

Minnestavla över Lapp-Nils i Hallen. Foto Ewa Ljungdahl. 
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Vart Jonas hade tagit vägen och varför han 
misskötte sitt ämbete avslöjar inte arkiven. 
I husförhörslängden för Hallens socken står 
det att Jonas avled 1818, men utan dödsorsak 
och vistelseort. I dödsboken för Hallen 1818 
finns han inte upptagen, så troligen avled 
han på annan ort utanför socknen, kanske 
under någon resa. Enligt Nils Bohman var 
Jonas strängt religiös, fick samvetskval och 
började grubbla. Slutligen blev han även 
likgiltig för sin syssla som sockenlapp (Nils 
Bohman 1963). Kanske en lika trolig som 
sorglig förklaring. 

Trots att sockenstämman formellt sade 
upp Jonas från hans tjänst 1812 så blev sysslan 
kvar inom familjen och Lisbet och yngsta 
sonen Nils fick efter bästa förmåga sköta 
ämbetet. Nils äldre halvbror Jon var inte 
längre kvar i barndomshemmet men enligt 
kyrkoboken bodde halvsystern Gunilla hem-
ma, och antagligen fick även hon hjälpa till 
med sockenlappssysslorna. Att sköta hästslakt 
och andra sysslor som ingick i sockenlappens 
åtaganden var både fysiskt tungt och förak-
tat, och livet lär inte ha varit någon dans på 
rosor för Lisbet, Nils och kanske Gunilla 
under dessa år. 

Enligt husförhörslängden uteblev både 
Lisbet och Nils från nattvarden 1821 och 
1822, då de vistades i Norge. Hallen var 
under dessa år utan sockenlapp, vilket blev 
alltmer besvärligt för socknens bönder (Nils 
Bohman 1963). Frågan behandlades vid 
sockenstämma den 24 juli 1822 hållen i Hallens 
sockenstuga: §3: Som sockenlapp enkan Lisbet 
och hennes son Nils, utan församlingens vetskap 
och samtycke från socknen bortgått och snart ett 

helt års tid icke gjort här något biträde beslöts att 
nämnda lappfolk icke vidare skulle tillåtas att i 
socknen vistas ej heller här nästa höst mantalskri
vas; utan skulle någon annan beskedlig medtalas 
att gå församlingens ledamöter tillhanda med 
hästars och hundars nedtagande och avlivande. 
Yttrades ock allmänt, att i händelse någon torpare 
eller inhysesman ville åtaga sig denna befattning 
skulle han som lön erhålla litet korn av varje rök 
utom billig ersättning för varje dylig förrättning 
efter överenskommelse.

Därmed verkar det som sockenlappsysslan 
var ett avslutat kapitel för sockenlappsänkan 
Lisbet och Nils och kanske även fosterdot-
tern Gunilla. Vi kan tänka oss att det inte var 
med någon större saknad som deras liv gick 
vidare. 

sonen nils, spelemannen
Nils visade tidigt intresse för fiolmusik. Men 
när han bad sin far om att få en egen fiol 
fick han blankt nej. Fadern var religiös och 
ansåg att fiolen var ett syndens verktyg. Men 
Nils lust att spela var så stor att han sökte sig 
till spelmän i hemtrakten och lärde sig av 
dem trots att fadern försökte hindra honom. 
Modern Lisbet gladdes däremot över Nils 
musikaliska begåvning och önskade att han 
skulle bli dansspelman, en helt annan framtid 
än den föraktade sockenlappssysslan. Det 
dröjde inte länge förrän Nils hade lärt sig 
vad hemortens bästa spelmän kunde lära ut 
vad gäller danslåtar och polskor, den musik 
som man tyckte om och dansade till i byg-
derna. Nils ansågs redan då vara en skicklig 
spelman Men han ville lära sig mer. Han och 
modern begav sig därför ut på vandring mot 
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Norge och trakterna kring Trondheim och 
Levanger där Nils fick lektioner av de skick-
ligaste spelmännen. Betalning för lektioner 
och bostad för honom och modern ordna-
des genom att de hjälpte till med arbetet på 
gårdarna. Vistelsen i Norge var anledningen 
till att Hallen var utan sockenlapp 1821 och 
1822. Snart var Nils känd som en storspelman 
även i Tröndelag, och när han och modern 
1823 återvände till Hallen gick ryktet om 
hans skicklighet med fiolen före honom. 
Nils, vanligen kallad »Lapp-Nils«, var nu en 
ofta anlitad spelman på bröllop och vid andra 
högtidliga tillfällen. Men han försörjde sig 
även som handelsman. Han köpte renhudar, 
renkött, renost och lappskor av bekanta bland 
fjällsamerna och sålde vidare på marknader. 
När han reste till marknad färdades han med 
egen häst och släde (Nils Bohman 1963). Nu 
var Nils så populär att det sades att han måste 
tingas ett helt år i förväg om man ville att 
han skulle spela på ett bröllop. Nils skrev 
sina egna låtar och han hade ständigt elever. 
Många av hans låtar nedtecknades och lever 
fortfarande i allra högsta grad kvar hos våra 
dagars fiolspelare (Ville Roempke 2000). 
Kanske följde Lisbet med på marknadsresor-
na ibland, det känner vi inte till. 

ålderdom
Trots att sockenstämman 1822 tydligt ut-
tryckte att nämnda lappfolk inte skulle få vis- 
 tas i Hallens socken och inte heller i fram-
tiden få vara mantalsskrivna där, så finns 
både Lisbet, Nils och hans halvsyster Gunilla 
antecknade i husförhörslängden och mottog 
nattvarden 1826. Sockenlappfamiljen står nu 

antecknad längst ner under rubriken torpare 
i Bynom, så Lisbet bodde uppenbarligen kvar 
i torpet i Bynom tillsammans med sonen och 
fosterdottern efter hemkomsten från Norge.  
Efter några år utökades hushållet. Den 9 
mars 1829 avkunnades i Offerdals kyrka 
lysning till äktenskap mellan sockenlappen 
Nils Jonsson från Hallen och lappigan Kirsten 
Clementsdotter. Hon kallades vanligen för 
Kerstin och kom från Offerdalsfjällen, men 
hennes härkomst har inte kunnat faststäl-
las med säkerhet. Som nygifta bodde Nils 
och Kerstin i torpet i Bynom tillsammans 
med Lisbet, men de vistades till stor del på 
resande fot (Nils Bohman 1963). I mars 1830 
lämnade fosterdottern Gunilla hemmet med 
attest till Sollefteå (Hallens kyrkoarkiv) och 
vi kan anta att Lisbet därefter tillbringade 
den mesta tiden ensam på torpet. Utifrån den 
tidens förhållanden var Lisbet nu en gammal 
kvinna. 

Den 15 maj 1833 avlider Lisbet Nilsdotter i 
hemmet i Hallen i håll och stygn (lunginflam-
mation), 64 år gammal enligt dödsboken. 
Hon står då antecknad som Lapp Enka inom 
socknen (Hallens kyrkoarkiv). 

Även om inte Lisbet själv eller någon 
anhörig kan berätta om henne så förstår vi 
att det var ett liv kantat med hårt arbete och 
motgångar men även med glädje. Att mista 
sina tvillingsöner samma år som de föddes 
måste ha varit en oerhörd tragedi, liksom det 
var ett hårt slag att bli lämnad ensam med 
två barn (Nils och styvdottern Gunilla) när 
maken, antagligen svårt deprimerad, övergav 
både familjen och sitt ämbete. Vi kan bara 
tänka oss vilken stor glädje och upprättelse 
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det måste ha varit för henne att före sin död 
hinna uppleva att hennes ende överlevande 
son blev en stor spelman och en respekterad 
person efter deras svåra tid som sockenlappar. 

För att hedra sin avlidna moders minne 
skänkte Nils i tre omgångar vardera tolv 
skilling till de fattiga i Hallens socken. Det 
hörde till undantagen att andra än storbönder 
och ståndspersoner gav sådana bidrag. 

19 maj 1833. I testamente efter Lapp Enkan 
Lisbet Nilsdotter från Bynom 12 shilling

18 maj 1834. Lappmannen Nils Jonsson 12 
shilling till de fattige

3 april 1836. Lappmannen Nils Jonsson 12 
shilling till de fattige.

1837 lämnade Nils och hans hustru Hallen 
för att flytta till hennes hemsocken Offer-
dal. De fick aldrig några barn, så Lisbet hade 
inga barnbarn. På ålderns höst tappade Nils 
intresset för musiken och lade undan fiolen.  
Han avled på torpet i Öhnet i Offerdal av 
kallbrand 1870, 66 år gammal. Hustrun 
Kerstin bodde kvar på torpet till sin död 
1885. Enligt bouppteckningen ägde hon då 
bland annat en postilla och tre psalmböcker, 
en ko, fyra getter och åtta renar. Både Nils 
och Kerstin är begravda på Offerdals kyrko-
gård (Ewa Ljungdahl 2017).  
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Maria (Maja) Fjällgren, född Rensberg 
1905–1983
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Det kan vara svårt att hitta arkivuppgifter 
angående samerna i Tännäs fjäll eftersom alla 
kyrkoböcker inte är åtkomliga. Vissa frågor 
och uppgifter måste därför bli obesvarade 
eller obekräftade. Tännäs tillhörde liksom 
Hede, Ovikens och tidvis Undersåkers samer 
Hede lappförsamling, som 1925 bytte namn 
till Tännäs lappförsamling. 

barn- och ungdomsåren
Flickan Maria Margareta Rensberg föddes  
20 december 1905 i Tännäs fjäll, Hede 
lappförsamling. Eftersom hon var född på 
vintern föddes hon antagligen i Käringsjön, 
där Tännäs lappby (nuvarande Ruvhten Sijte) 
hade sitt huvudviste på den tiden och där 
familjerna bodde under vintrarna. Hennes 
far Olof Andersson Rensberg från Tännäs 
lappby var född 1860 och hennes mor Karin 
Tomasdotter, ursprungligen från Unders-
åkers lappförsamling i Jämtland, var född 
1865.

Maria döptes i januari 1906 av prästen 
Sven Svenström, mest troligt i Ljusnedals 
kyrka. Faddrar var Lappmannen Nils Thomas
son Willenfelt och hans hustru i Telemarken, 
Norge, lappmannen Jon Nilsson Rensberg i Idre 
(Tännäs) lappby, lappflickan Anna Brita Jonsson 
Ringdal i Idre lappby, [svårläst], Olof Andersson 
Kant i ÅreStorsjö lappby och lappigan Maria 
Johansson från Hotagen (Hede lappförsamlings 
kyrkoarkiv). Maria kallades i vardagslag 
oftast för Maja.  

mor Karin Tomasdotter, född 6 maj 1865  
 i Undersåkers lappförsamling.  
 Hennes far hette Tomas Olofsson,  
 född 1829 i Undersåker, död 1906  
 i Hallen, och modern Karin Anders- 
 dotter (1832–1898), född i Herjeå- 
 dalen, död i Undersåkers fjäll och  
 begravd i Vallbo. 

far Olof Andersson Rensberg född 12  
 augusti 1860 i Tännäs fjäll, död 1930.  
 Hans föräldrar var Anders Olofsson  
 Rensberg, född 1831 och Anna  
 Lovisa Olofsdotter, född 1829, båda  
 från Tännäs fjäll. 

Majas föräldrar, fjellmannen Olof Andersson 
Rensberg och fjellmansdottern Carin Tomas-
dotter, båda i Tännäs fjäll, Hede lappförsam-
ling, gifte sig 4 april 1893 (Hede lappförsam-
lings kyrkoarkiv). 

Maja föddes som näst yngsta barnet i en 
syskonskara av sju. Hennes mor var 40 år  
när hon föddes. Hon hade fem äldre syskon  
samt den yngre brodern Nils Vilhelm. Tre 
av hennes äldre syskon avled som barn; 
brodern Anders Axel, brodern Tomas i en 
drunkningsolycka och systern Amalia av tbc 
(Hede lappförsamlings kyrkoarkiv). 

maja fjällgren



37

syskon Anna Kristina (1894–1970)
 Anders Axel (1896–1900)

 Johanna Karolina (1898–1982)
 Amalia (1900–1908)
 Tomas (1902–1906)
 Nils Vilhelm (1910–1983)

Maja och hennes familj bodde i vistet vid 
Käringsjön större delen av året. Käringsjön 
var ursprungligen ett höst- och vårviste, men 
från början av 1900-talet blev Fjällsjön, som 
samerna brukade kalla platsen, huvudviste 
för renskötarna i dåvarande Tännäs lappby. 
Bebyggelsen var placerad runt en stor myr 
där man hade ett rengärde som användes för 
slakt och skiljning under förjulsvintern. En 

bit ifrån vistet fanns två gårdar med perma-
nent bosättning, delvis med samisk befolk-
ning. Som mest bodde det ett åttiotal per-
soner i Käringsjön. Renskötarna bodde där 
från september till midvintern då de flyttade 
med renarna till vinterbeteslandet. Renskö-
tare och renar kom tillbaka i slutet av april 
och stannade till juni. Kvinnor, barn och 
äldre män bodde kvar i Käringsjön under 
hela vintern. På vintern 1955 flyttade hela 
befolkningen i Käringsjön efter myndighets-
beslut till Brändåsen, där det fanns bilväg 
och elström. Vistet som ännu för sjuttio år 
sedan sjöd av liv är i dag helt övergivet, men 
husgrunder och brädhögar bland björkslyn 
visar var de gamla boplatserna låg. 

Husgrund i vistet vid Käringsjön. Foto Ewa Ljungdahl. 



Maja som ung. Foto Nils Thomasson, Jamtli Bildbyrå. 
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Under somrarna bodde Majas familj i 
sommarvistet i Brattriet som ligger unge-
fär en mil norr om Käringsjön. Det fanns 
gott om vargar på den tiden, och Maja har 
berättat för sin son Richard om när de var i 
Brattriet. Då hördes vargarna yla på håll, så 
Maja och hennes syster tog med sig lillebror 
och hunden in i kåtan och väntade tills för-
äldrarna kom hem. 

Vintertid gick Maja i nomadskolan i Kä-
ringsjön tillsammans med de andra barnen i 
samebyn. Både skola och lärare flyttade un-
der några veckor på somrarna till vistet vid 

Brattriet och till samebyns övriga sommar-
visten Baulan och Preanekke. Där undervi-
sades barnen i en kåta.

Vi känner inte till när Maja lämnade 
barn domshemmet i Käringsjön, hon finns 
inte antecknad varken som ut- eller inflyttad 
i kyrkoboken för Hede lappförsamling. Men 
vi vet att hon under en period i tjugoårsåldern 
arbetade som barnflicka och hembiträde i 
Nils Thomassons familj i Åre. Thomassons 
hustru Lucia kom från Mittådalen, och 
famil jen hade sina renar i Mittådalens same-
by trots att de bodde i Åre. Antagligen var 

Maja var under period i ungdomen hemhjälp hos Nils Thomassons familj i Åre.  
Bilden är tagen på Åresjön 1924. Foto Nils Thomasson, Jamtli Bildbyrå.
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Maja hjälpte även till med renskötseln hos familjen Thomasson. Här är hon och Tomas Torkelsson,  
som var rendräng hos Thomassons, med renarna i Norge. Foto Nils Thomasson, Jamtli Bildbyrå.

det i Mittådalen som Maria kom i kontakt 
med familjen Thomasson, det är ju inte så 
långt från Käringsjön till Mittådalen. Hon 
hjälpte även till med renskötseln när hon 
jobbade hos Thomassons. 

1926 började Maja arbeta i sommarskolan 
i Axhögen. Där tog hon ensam hand om 
femton–sexton barn som gick i kåtaskolan 

från första juli till första oktober. Hon bodde 
med barnen i en kåta bredvid skolkåtan där 
hon lagade mat, bakade bröd, tvättade och 
lagade kläder. Lärare på skolan var Lars Folke 
Fjällgren från Mittådalens sameby. Kanske 
arbetade Maja redan då på nomadskolan i 
Mittådalen under vintrarna?
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Skolbarn i sommarskolan i Axhögen någon gång på 1930-talet. Foto Nils Thomasson, Jamtli Bildbyrå.
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I dag syns sommarskolan i Axhögen endast som  
en låg vall av torv och näver. Foto Ewa Ljungdahl. 

I Mittådalen hölls under flera år skola för renskötar
barn från Härjedalen och södra Jämtland. Enligt 1913 
års nomadskoleförordning skulle barn till »nomadlap
par«, det vill säga renskötande samer, undervisas i för 
dem avsedda skolor, så kallade vandrande nomad
skolor (eller visteskolor), medan barn till ickerenskö
tande samer skulle undervisas tillsammans med den 
övriga befolkningens barn. I Mittådalen undervisades 
barnen under vintrarna medan undervisningen flytta
des till en kåta i sommarvistet Axhögen under några 
sommarmånader. Efter de första skolåren i vandrande 
nomadskola fortsatte barnen till den fasta nomadsko
lan i Änge i Undersåker för att där gå årskurs fyra till 
sex. Meningen med de vandrande nomadskolorna var 

att de i möjligaste mån skulle följa renskötarna. Mot
svarande vandrande nomadskolor i Jämtlands läns 
fanns i Håkafot/Härbergsdalen, Jänsmässholmen/
Tjouren – Kruanavaajje, Nyhemmen/Stensdalen  
och Käringsjön/Brattriet/Broktjärn/Preanekke.  
I slutet av 1930talet avvecklades de vandrande 
nomadskolorna och ersattes av fasta internatskolor. 
För renskötarbarnen från södra Jämtland och Härje
dalen innebar det att de fick gå de två första skolåren 
i Mittå dalen, de två följande åren i Jänsmässholmen 
och de sista två skolåren i Änge i Undersåker. I bör
jan av 1960talet lades nomadskolorna i Jänsmässhol
men och Mittådalen ned och all undervisning förlades 
till Änge (Lars Thomasson 2002). 

nomadskoleväsendet
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giftermål och familj
Den 14 december 1930, några dagar före 
sin tjugofemårsdag, gifte Maja sig med Lars 
Folke Jonasson Fjällgren som var lärare på 
nomadskolan i Mittådalen och Axhögen. 
Maja och Folke hade då arbetat tillsammans 
på skolan i flera år och hade säkert lärt känna 
varandra väl. 

Vigseln skedde i Ljusnedals kyrka. Lars 
Folke Fjellgren. Småskoll. Mittådalens lappby.  
Född 9/2 1902. Kvinna: Maria Margareta 
Rensberg född 20/12 1905. Präst J.S. Hovde har 
prästen antecknat i kyrkoboken. 

Lars Folke var född 9 februari 1902 inom 

Undersåkers lappförsamling och döptes 30 
mars samma år. Hans far var lappmannen Jon 
Jonasson född i Lierne i Norge 1867 och ut-
flyttad till Hede lappförsamling 1904. Jon  
Jonasson tog sig senare namnet Fjällgren. 
Han avled 1954. Hans hustru hette Sigrid 
Kristina Persdotter född 1866 i Vinklum-
pen i Hotagens lappby, och död i Anådalen 
1947. Familjen Fjällgren fick många barn och 
flyttade omkring mycket i Jämtlands-, Härje-
dals- och Idrefjällen men bosatte sig så små-
ningom permanent i Anådalen i Mittådalens 
sameby. Förutom att vara renskötare anlitades 
Jon Jonasson Fjällgren ofta som predikant. 

Folke Fjällgren undervisar en skolklass i sommarskolan i Axhögen. Foto C G Rosenberg, Nordiska museet. 
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Som nygifta bosatte sig Maja och Folke i 
Mittådalen, som var Folkes »hemby«. Folke 
tjänstgjorde som lärare på olika ställen, bland 
annat på nomadskoiorna i Axhögen, Stens-
dalen, Mittådalen, Tärna, Änge och Lanna-
vaara. Under loven var han hemma hos sin 
familj i Mittådalen. Eftersom han var skol-
lärare anlitades han ofta av samebyn när det 
var något som skulle skrivas eller framföras. 
Folke avled 9 januari 1959 i Lannavaara. 

Maria och Folke fick tre barn: 
Karin Sylvia, gift Torehed, född 12 oktober 1934
Mailie Kristina, född 6 augusti 1939
Jon Richard, född 9 januari 1943

Maja var handlingskraftig och bestämd. 
När familjen blev utan bostad så löste hon 
situationen genom att hyra ett hus i Mittå-
dalen som hon sedermera köpte tillsammans 
med Folke. Under några somrar jobbade 
Maja ensam på fäbodvallarna Solbergssätern 
och Myrvallen i närheten av Mittådalen. 
Hon hade då med sig sin son Richard som 

var fyra–fem år, så det måste ha varit i slutet 
av 1940-talet. Maja kämpade hårt med sin 
familj och gjorde allt för att de skulle ha 
det bra. I och med att hennes man ofta hade 
sin lärartjänst på annat håll så var hon långa 
perioder ensam hemma med barnen. Hon 
följde med Folke och bodde i Lannavaara 
under ett läsår när sonen Richard började i 
första klass. 

Ellen Simma Fjellgren, Majas svärdotter 
och gift med hennes son Richard, berättar 
att när Maja bodde i Lannavaara så var skol-
barnen alltid välkomna att hälsa på hemma 
hos henne och Folke. Det kändes tryggt och 
skönt för nomadskolebarnen att komma till 
en samisk miljö. Maja höll ofta på att slöjda 
och sy skor. Hon bjöd alltid barnen på något 
när de kom och hälsade på. När barnen på 
nomadskolan i Lannavaara fick höra att hon 
hade fått jobb som kokerska i Mittådalen  
så tänkte de att varför kunde hon inte få 
kokersketjänsten i Lannavaara istället?

älskad kokerska på nomad - 
skolan i mittådalen

När Majas tre barn började växa upp återgick 
hon till skolvärlden. Från september 1950 till 
1963 eller 1964 arbetade hon som kokerska 
på nomadskolan i Mittådalen, som då var 
ganska nybyggd – den hade invigts i septem-
ber 1946 då den gamla nomadskolan ansågs 
omodern och otjänlig. Husmor på skolan  
under den här perioden var bland andra 
Vilma Kjellgren och lärarinna var Sigrid 
Rutfjell från Käringsjön. 

För många barn var tiden i nomadskolan 
en enda lång period fylld av prövningar och 

Maja och Folke gifte sig 14 december 1930 i Ljusnedals 
kyrka. Foto Nils Thomasson, Jamtli Bildbyrå.



vantrivsel som fick konsekvenser för hela 
livet. Många – alltför många – vittnar om 
skräcken med att bo på internat och vara 
borta från sin familj ibland flera månader i 
sträck, att inte få tala sitt eget språk, om straff 
och aga, om sträng och direkt olämplig skol-
personal. Men givetvis fanns det även barn 
som fann sig väl tillrätta på nomadskolan. I 
boken När jag var åtta år lämnade jag mitt hem 
och jag har ännu inte kommit tillbaka – minnen 
från samernas skoltid berättar flera samer om 
sin tid på nomadskolan (Kaisa Huuva 2016). 

I den hårda skolvärlden blev Maja Fjäll-
gren en symbol för trygghet, värme, vänlig-
het och medkänsla. Hon kallades allmänt för 
seasa Maja och alla barn älskade henne. Seasa 
är det sydsamiska ordet för faster, och det var 
nog som en nära släkting hon uppfattades av 
barnen. 

Vanja Torkelsson från dåvarande Tännäs 
sameby, som var elev på skolan i Mittådalen  
1955–1957, får sätta ord på vad hon och säkert 
många andra kände för seasa Maja: 

Jaa, seasa Majja!
Hur skulle mitt liv sett ut om du inte funnits. 
Jag hade svårt att börja skriva om dig och hur du 
var, för allt det andra, det negativa och de tråkiga 
minnena tränger sig på. Men du, seasa Majja, 
fanns alltid där. En kram, en klapp på kinden, 
en smekning över håret, så skönt det var. Den där 
lilla och ibland snabba beröringen gjorde att jag 
inte kände mig så ensam och övergiven. 

De kvällar du hade ansvar för den obligatoriska 
aftonbönen så grät, eller låtsasgrät, alla i sovsalen 
för vi ville att du skulle komma och stoppa om oss 
och stryka oss på huvudet eller ge en kram. Du 

gick till var och en av oss. Det var nog så att vi 
alla tyckte om dig seasa. Vi fick turas om för att 
hjälpa dig att diska efter middagen. Vi stod på en 
stol framför diskhon, slaskade vatten på golvet som 
du aldrig låtsades om och efteråt fick vi kaffe och 
bulle och sitta tillsammans med dig vid köksbordet 
och småprata. Det var så hemtrevligt, som hemma 
hos aahka. Turordning blev till då vi flickor blev 
osams om vem som skulle hjälpa till.

Jag begriper inte hur du orkade, dels att arbeta 
heltid som kokerska, och sedan att ta hand om 
barn på ledig tid, kvällstid och ibland även natte
tid. Du hade ett litet rum innanför köksingången 
på skolhemmet och där brukade vi få ligga hos 
dig i en enkelsäng. Du var så omtänksam och du 
måste verkligen ha tyckt om barn.

Matsalen i nomadskolan i Mittådalen 1954.  
Foto Jamltis Bildbyrå. 
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Ibland brukade jag få följa med dig hem och 
ligga över där. Ibland kom Tomas Torkelsson på 
besök och då var vi alla tre hos dig i det dragiga 
timmerhuset. Då vi kom dit tände vi eld i den 
stora järnspisen och så lindade du in mig i en 
tjock filt och placerade mig framför spisen, så att 
jag kände värmen komma från spisen. Sedan blev 
jag serverad varm choklad och somnade tvärt. Då 
jag vaknade på morgonen låg jag i en utdragssoffa 
bredvid dig. Jiekie Tåamma var uppe och gjorde 
eld så det var varmt att kliva upp, jag till skolan 
och du till jobbet.

Det är en gåta hur du orkade! Jag minns en 
gång då du var väldigt ledsen och grät, men du 
orkade med oss ändå. Älskade seasa, det finns 
inga ord som kan beskriva hur du var och ännu 
mindre hur jag minns dig och minst av allt vad jag 
känner. Orden blir så futtiga och banala och kan 
beskriva vem som helst, och du var inte vem som 
helst. Du var min älskade seasa Majja.

Seasa Maja var känd av skoleleverna för att 
vara rättvis och försvara dem som inte kunde 
föra sin egen talan. Hon hade skinn på näsan  
och vågade säga ifrån när något var fel. Bland 
annat en gång när hennes son Richard och 
tjugo andra elever efter påsk skulle åka 
tillbaka från Mittådalen till skolan i Änge. 
Busschauffören hade med sig en flickvän 
och verkade ofokuserad på att köra barnen 
i bussen. Maja gick då fram till honom och 
uppmanade honom att fokusera på kör-
ningen och inte på flickvännen. 

Maja hade goda relationer till sina syskon. 
Hon hälsade ofta på dem och pratade med 
dem i telefon. Hon stod sin bror Nils Vilhelm  
väldigt nära och var ofta hemma hos hans 

familj. Karin Rensberg Ripa, som är dotter 
till Nils Wilhelm, minns en gång när Maja 
kom och hade med sig skoband som hon 
gjort till Karin. Ett av Nils Wilhelms andra 
barn förundrades över att alla barn på skolan 
kallade henne seasa. Hon kunde ju inte vara 
seasa till alla de där andra barnen. Hon var ju 
deras seasa! Irene Dorra, som är Majas syster 
Kristinas barnbarn, berättar att hon alltid 
upplevde en värme och kärlek hos sin gåeskie 
Maja. Man kände sig alltid välkommen. Det 
spelade ingen roll om man var barn eller 
ungdom. Man var alltid välkommen, det var 
precis som att komma hem till värmen och 
kärleken. 

Även utanför skolan och sin egen familj 
hade Maja ett socialt engagemang. Bland  
annat intresserade hon sig för samernas 
bostadssituation. Hon levde i en tid när 
många samer bodde i undermåliga bostäder. 
Standarden på bostäderna var mycket låg i 
jämförelse med landsbygden i övrigt och på 
vissa håll rådde ren misär, ansåg dåvarande 
lappfogden Åke Wikman. En grupp same-
kvinnor med Margareta Mattsson i Kall och 
Signe Doj i Offerdal i spetsen uppvaktade 
lappfogden, länsbostads- och lantbruks-
direktörerna och landshövding Löfgren på 
residenset i Östersund i april 1949 angående 
samernas besvärliga bostadssituation. På sikt 
förbättrades också bostadsvillkoren. Bland 
annat kunde samer få egnahemslån för att 
uppföra bostad inom renbeteslandet från 
1950 (Lars Thomasson 2002). 
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ålderdom
Maja blev änka när Folke avled i Lannavaara 
1959. Hon bodde kvar i sitt hem i Mittådalen 
och fortsatte att arbeta på skolan i ytterligare 
några år innan det var dags för pension. På 
ålderns höst fick hon värk i lederna och så 
småningom problem med synen. Dottern 
Mailie berättar om när hennes mor besökte 
henne i Brasilien: 

Mor kom till Rio de Janeiro i juni 1966 och stan
nade här till maj 1967. Det blev ett år i sol och 
värme och reumatismen som hon lidit av i Sverige 
var som bortblåst. På den tiden var jag hemmafru 

med två små barn att ta hand om och hade all tid 
till förfogande att göra utflykter med mor. Ibland 
kunde vi med de närmaste i min brasilianska 
familj åka till havet för picknick och bad som lilla 
mor älskade. Hon kunde ligga i solen hela dagen 
vilket ytterst förvånade mina svärföräldrar som all
tid ville sitta i skuggan. Mathållningen blev också 
mycket annorlunda för mor som fick äta massor 
av grönsaker och frukter. Det resulterade i en rejäl 
viktminskning och hon reste tillbaka till Sverige 
mycket elegant och brunbränd. 

Vistelsen i Brasilien gav mersmak. Men för 
att resa till Brasilien igen skulle hon endast göra 
med ett nytt pass. Sagt och gjort och med ett 

Maja var en av de kvinnor som uppvaktade landshövdingen, lappfogden och länsbostads- och 
lantbruksdirektörerna i Jämtland om samernas undermåliga bostadsförhållanden på residenset  
i Östersund i april 1949. Maja sitter som nummer fyra från vänster. Foto Jamtli Bildbyrå. 
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nytt fläckfritt pass kom hon till Rio de Janeiro i 
novem ber 1973. Denna gång med flyg för illa
mående ombord på fartyg hade hon fått nog av. 
Hon stannade hos oss i sex månader till maj 1974. 
Själv var jag då anställd på Sveriges generalkon
sulat och barnen gick i skola. Mors syn hade vid 
den tiden försämrats mycket så under vardagarna 
beordrades hon att endast ta en morgonpromenad 
runt det stora bostadskvarteret för att ej utsätta  
sig för faror i den redan då förfärliga gatutrafiken.  
Hade hon haft en god syn hade hon med all 
säkerhet kommit på fler besök. Därefter reste jag 
hem så ofta som jag kunde för att besöka lilla mor. 

I augusti 1975 kom Maja på besök till sin 
systerdotter Junetta och hennes man Nils 
Dorra i Rösjön. Hon hade då gått ända från 
Käringsjön till Rösjön, en sträcka på ungefär 
åtta kilometer. Det var en prestation av Maja 
att gå så långt, för hon hade väldigt ont i sina 
knän och ben. Hon längtade nog hem till 
sina barndomsmarker. Hon tyckte att det var 
så roligt, och de fiskade och plockade hjort-
ron tillsammans. De gjorde också en utflykt 

mot Skeabperen/Skebrofjället och kom till 
Bjurbäckens renvaktarstuga. När man går 
den sträckan ser man mycket av landet och 
platserna där hon levde och växte upp.

Majas sondotter Patricia Fjellgren får av-
sluta berättelsen om sin aahka (farmor): 

Aahka, min aahka,
Jag var bara sex år när hon dog men det jag minns 
är hur hon såg på mig. Jag kände och jag känner 
ännu starkt att hon såg hela mig. Det är viktigt 
den blicken för ett barn. Att bli sedd. Den bär mig 
ännu i dag, hennes blick. Jag minns hennes stora 
hand i min lilla barnhand. Hon såg dåligt och 
jag fick leda henne till toaletten. Det lilla barnet 
fick visa vägen. Och jag minns det starkt hur det 
kändes att ha en uppgift, att kunna hjälpa och att 
få ha hennes stora varma hand i min barnhand. 
Men det viktigaste är hennes blick och att hon såg 
hela mig. Det är en förunderlig gåva som jag bär 
med mig. Att ha blivit sedd och älskad av henne.

Maja dog i Funäsdalen den andra januari 1983.
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I den här skriften får du möta tre samiska kvinnor med 
rötter i Jämtlands län. Lisa Thomasson, Lisbet Nils dotter 

och Maja Fjällgren. Kvinnorna var födda i var sitt  
århundrade; Lisbet på 1700-talet, Lisa på 1800-talet och 
Maja i början av 1900-talet. Alla tre levde större delen  

av sina liv utanför renskötseln; Lisa som sångerska,  
Lisbet som sockenlapp och Maja som kokerska  

på nomadskolan i Mittådalen.


	Framsidan
	Inlaga
	Baksidan



