
	  
	  

 
  
 
 

 
Västerbottnisk katekes - med kort utveckling 
	  
Västerbottning	  kan	  precis	  som	  paltkoma	  vara	  såväl	  ett	  fysiskt	  som	  ett	  mentalt	  
tillstånd.	  Som	  en	  följd	  härav	  kan	  alla	  bli	  västerbottningar.	  Nedanstående	  rader	  
utgör	  en	  lista	  för	  avbockning.	  Du	  är	  en	  tiondel	  mer	  västerbottning	  för	  varje	  
påstående	  du	  svarar	  ”~o”	  (norrl.	  sugande	  ”joo”)	  på.	  
	  
	   	  

1. Du	  förhäver	  dig	  inte,	  men	  gör	  dig	  inte	  mindre	  än	  du	  är.	  
Vad	  är	  det?	  
Vi	  är	  födda	  så	  högmodiga	  att	  Vårherre	  måste	  slå	  oss	  med	  fattigdom	  till	  kroppen	  för	  att	  vi	  
ska	  kunna	  bli	  fattiga	  i	  anden.	  Du	  vet	  ditt	  värde	  och	  låter	  ingen	  sätta	  sig	  på	  dig.	  Men	  du	  går	  
inte	  heller	  runt	  och	  skryter	  med	  dina	  framgångar.	  Man	  gör	  sig	  inte	  märkvärdig,	  är	  inte	  
stor	  på	  sig.	  Det	  räcker	  att	  be	  om	  ett	  halvt	  glas	  saft.	  
Men	  du	  vet	  om	  att	  du	  är	  värdefull.	  Nåden	  har	  ingen	  lag.	  
	  

2. Du	  fröjdar	  dig	  med	  bävan.	  Det	  kan	  alltid	  gå	  på	  tok.	  
Vad	  är	  det?	  
Du	  har	  ett	  svärmiskt	  och	  drömskt	  kynne	  och	  kan	  glädjas	  åt	  det	  lilla,	  men	  undviker	  falska	  
förhoppningar	  och	  att	  ta	  ut	  segern	  i	  förskott.	  Man	  vill	  ju	  inte	  vara	  glad	  i	  onödan.	  Du	  är	  
romantisk,	  om	  man	  med	  en	  romantisk	  människa	  menar	  en	  orealistisk	  drömmare,	  fylld	  av	  
nostalgi,	  vemod	  och	  utebliven	  verkställan.	  I	  allmänhet	  saltar	  man	  aldrig	  tillräckligt.	  Visst	  
är	  du	  seg	  som	  tjurveden,	  men	  det	  är	  aldrig	  försent	  att	  ge	  upp.	  Du	  tror	  inte	  på	  någonting	  
som	  inte	  stått	  där	  i	  15	  år.	  
	  

3. Du	  har	  svårt	  att	  ta	  emot	  hjälp	  du	  inte	  bett	  om.	  
Vad	  är	  det?	  
Det	  är	  inte	  sant	  som	  dom	  säger	  i	  Bäckvattnet	  att	  en	  västerbottning	  icket	  ber	  om	  hjälpen.	  
Men	  integritet	  och	  respekt	  är	  ledord	  för	  varje	  västerbottning.	  Att	  tränga	  sig	  på	  oinbjuden	  
är	  främmande	  i	  denna	  hederskultur,	  oaktat	  de	  bästa	  intentioner.	  De	  nader,	  de	  som	  bor	  i	  
Södra	  Schwärje	  (bortanför	  Klockstenen	  i	  Hörnefors),	  dem	  hava	  aldrig	  sett	  det	  som	  annat	  
än	  självklart	  att	  hjälpa	  varandra	  oombett.	  Men	  för	  Vredens	  barn	  kan	  det	  vara	  att	  tvingas	  
vandra	  i	  det	  mörko	  lande.	  



	  
4. Du	  pratar	  inte	  i	  onödan	  men	  är	  icket	  återhållsam	  då	  du	  ljuger.	  

Vad	  är	  det?	  
Sydlänningen	  ska	  aldrig,	  som	  en	  västerbottning	  hemma	  eller	  i	  förskingringen,	  kunna	  
inom	  sig	  uttala	  orden	  på	  rätt	  sätt,	  kunna	  smaka	  på	  hela	  deras	  sälta	  eller	  njuta	  av	  den	  
ökade	  färg	  och	  musik,	  som	  själva	  uttalet	  ger	  dem.	  Orden	  bära	  icke	  bojor.	  Orden,	  dem	  
hava	  stormvindens	  kraft.	  Stark	  som	  dånet	  av	  en	  vattuflod.	  
I	  berättarnas	  Västerbotten	  vävs	  legender	  av	  myter	  och	  missförstånd.	  Du	  söker	  inte	  
rampljusets	  tillfälliga	  bekräftelse,	  men	  du	  är	  inte	  oredo	  att	  leverera	  en	  ravelbit	  om	  
situationen	  så	  kräver.	  Din	  bondska	  kanske	  inte	  är	  övertygande,	  men	  du	  vet	  vad	  det	  
innebär	  att	  he	  sig	  ”bårtur	  andörja”.	  	  

	  
5. Du	  är	  lågkyrklig	  och/eller	  frisinnad.	  

Vad	  är	  det?	  
Även	  om	  du	  är	  hedning	  idag	  –	  och	  inte	  ens	  lyssnar	  på	  Toto	  -‐	  lever	  du	  sociokulturellt	  i	  
Rosenius	  EFS-‐anda	  av	  konsensus,	  egenansvar	  och	  jämlikhet.	  Du	  kanske	  inte	  vet	  exakt	  när	  
regeringen	  Ekman	  tillträdde	  eller	  namnet	  på	  Jakobs	  samtliga	  söner,	  men	  du	  har	  en	  
instinktiv	  motvilja	  mot	  andras	  överhöghet.	  Du	  är	  inte	  konfliktlysten	  som	  norrbottningen	  
eller	  övertydlig	  som	  sörlänningen.	  Du	  dricker	  för	  lite	  och	  har	  antagligen	  gått	  i	  
söndagsskola.	  	  
	  

6. Du	  är	  släkt	  med	  Slomparn	  och	  Sara	  Lidman.	  Och	  dig	  själv.	  
Vad	  är	  det?	  
Man	  kan	  enligt	  Birger	  Vikström	  spana	  långt	  in	  i	  historiens	  dunkel	  och	  ändå	  inte	  upptäcka	  
annat	  än	  västerbottningar.	  Det	  bygger	  kanske	  lite	  på	  att	  man	  spanar	  rätt	  lokalt	  och	  att	  
det	  för	  några	  hundra	  år	  sedan	  bodde	  hyfsat	  få	  här.	  Men	  ändå.	  
Även	  om	  –	  eller	  tack	  vare	  att	  -‐	  många	  västerbottniska	  släktträd	  mest	  av	  allt	  liknar	  granar	  
innehåller	  de	  oftast	  Zakris	  i	  Kvavisträsk,	  Sara	  Lidman	  och	  Slomparn.	  Fd	  soldaten,	  
slagskämpen	  och	  rentjuven	  Gustaf	  Jonsson	  Slumpare	  var	  en	  särdeles	  oböjlig	  och	  omöjlig	  
nybyggare	  oppåt	  marka	  som	  vid	  urtima	  ting	  1830	  dömdes	  till	  skampåle,	  spöstraff	  och	  
kyrkoplikt.	  Han	  är	  förebild	  till	  rotehjonet	  Hård	  och	  släkt	  med	  alla	  västerbottningar.	  
Observera	  att	  en	  västerbottning	  aldrig	  talar	  om	  inavel.	  Vi	  föredrar	  termen	  förädling.	  Om	  
du	  inte	  kan	  redogöra	  för	  exakt	  hur	  du	  biologiskt	  är	  släkt	  med	  dessa	  tre	  kan	  du	  hävda	  
mentalt	  släktskap.	  
	  

7. Du	  har	  grundläggande	  subarktisk	  förmåga.	  	  
Vad	  är	  det?	  
Går	  solen	  aldrig	  ner?	  Nej,	  sade	  de,	  inte	  för	  närvarande.	  Men	  när	  den	  så	  småningom	  går	  
ner,	  då	  är	  det	  nästan	  för	  alltid.	  Subarktisk	  förmåga	  är	  en	  militär	  term	  som	  innebär	  att	  
man	  kan	  överleva	  snö,	  mörker,	  kyla	  och	  bristande	  infrastruktur	  (glesbygd,	  
enstakaställen	  och	  ödemarker).	  Dvs	  som	  en	  västerbottning.	  Du	  kan	  gå	  utomhus	  på	  
vintern	  utan	  att	  halka.	  Du	  har	  dubbdäck	  och	  motorvärmare.	  Du	  har	  upplevt	  35	  
minusgrader.	  Du	  förväntar	  dig	  subarktisk	  tydlighet	  vad	  gäller	  årstider;	  
varmljussommarnatten	  och	  kallmörkvinterdagen.	  
	  
	  



8. Du	  har	  ätit	  pölsan,	  kakun	  och	  kolbullarna.	  Och	  du	  äter	  för	  fort.	  	  
Vad	  är	  det?	  	  
Mjölmat	  är	  det	  murbruk	  ditt	  tempel	  är	  byggt	  av.	  Illusionen	  om	  att	  du	  ännu	  är	  rallare	  som	  
Goliat,	  mejerska	  som	  Rönnog	  eller	  kraftkarl	  och	  poet	  som	  Sixten	  motiverar	  dig	  att	  
fortfarande	  äta	  på	  tok	  för	  tungt.	  Och	  dessutom	  slarvar	  du	  lite	  med	  bordsskicket,	  man	  vill	  
ju	  inte	  verka	  förmer	  som	  nån	  halvyllebracka.	  Det	  finns	  en	  del	  som	  äter	  med	  både	  kniv	  
och	  gaffel	  och	  räknas	  som	  lite	  bättre	  folk.	  Men	  maten	  försakar	  du	  icket!	  Äter	  du	  uselt	  blir	  
du	  usel	  i	  arbetet	  och	  dina	  barn	  utan	  arbetslust!	  

	  
9. Du	  har	  sett	  Vindelälven.	  	  	  

Vad	  är	  det?	  	  
Och	  som	  om	  Vårherre	  hade	  avsett	  att	  människor	  skulle	  leva	  överallt	  på	  jorden,	  kom	  de	  
att	  slå	  sig	  ned	  i	  bördiga	  trakter,	  att	  slå	  sig	  ut	  till	  karga	  områden,	  att	  klösa	  sig	  fast	  vid	  allt	  
magrare	  kläppar,	  att	  hoppa	  mellan	  tuvorna	  i	  bottenlösa	  kärr,	  att	  bygga	  sig	  en	  stuga	  
längst	  ut	  i	  snön.	  Detta	  är	  Västerbotten.	  Från	  hjortronmyrarna	  vid	  Tjakkikjaureh	  till	  
Vännäs	  Beach,	  Vindelälven	  är	  det	  första	  av	  Västerbottens	  oräkneliga	  underverk.	  Som	  den	  
stortall	  stubbrytaren	  inte	  kan	  rubba,	  har	  vi	  alla	  rötterna	  i	  Vindelälven.	  Låt	  sista	  älven	  
som	  brusar	  i	  vår	  natur	  brusa	  alltjämt	  mellan	  fjällar	  och	  gran	  och	  fur!	  

	  
10. Du	  är	  inte	  ensam	  i	  sällskap	  med	  dig	  själv.	  

Vad	  är	  det?	  
Som	  det	  står	  skrivet:	  I	  samtalet	  tvingas	  tanken	  oavbrutet	  till	  oberäkneliga	  avvikelser	  
och	  finter,	  den	  förvrids	  och	  förvanskas	  för	  att	  vara	  till	  behag	  eller	  förargelse,	  den	  blir	  
lymmelaktigt	  trolös.	  Den	  ensamma	  tanken	  däremot	  är	  suverän,	  den	  stannar	  i	  kroppen	  
och	  väjer	  inte	  för	  någonting.	  Även	  när	  man	  bestrider	  sina	  egna	  tankar	  förblir	  man	  hel.	  Ja,	  
västerbottningen	  kan	  ytligt	  betraktat	  verka	  lätt	  osocial,	  men	  bara	  om	  du	  stänger	  in	  
henne.	  Hon	  måste	  få	  vara	  sig	  själv	  en	  stund.	  Ty	  då	  vet	  även	  hon	  att	  en	  människa	  kan	  leva	  
utan	  syn,	  att	  en	  blind	  är	  också	  människa.	  Men	  blir	  man	  inte	  sedd,	  då	  är	  man	  ingenting.	  
Ett	  möte	  mellan	  jämlikar	  är	  ett	  bra	  möte.	  Och	  lagom	  ofta.	  

	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Ovanstående	  katekes	  är	  sammanställd	  av	  företrädare	  för	  den	  subarktiska	  rörelsen	  efter	  
djuplodande	  självreflektion	  på	  ensliga	  bergstoppar	  samt	  forskning	  i	  litteratur	  av	  bl	  a	  Birger	  
Vikström,	  Sara	  Lidman,	  PO	  Enquist,	  Loka	  Enmark	  och	  Torgny	  Lindgren.	  
	  	  


