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Förord

I juni 2009 startades Uppsam, nätverket för samiskrelaterad forskning i Uppsala, bestående av fors-
kare med intresse för eller egen forskning om samiskrelaterade frågor på initiativ av Märit Frändén 

och Carl-Gösta Ojala. Genom bildandet av Uppsam skapades en viktig mötesplats för forskare med 
samisk tematik. Nätverket övergick i mars 2011 till att bli en förening, Uppsam – Föreningen för 
samiskrelaterad forskning i Uppsala.

Basen för verksamheten har sedan starten utgjorts av en epostlista där medlemmar delar med sig 
av evenemangstips samt lunchseminarier, växelvis vid Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuni-
versitet, SLU. 

Uppsams allra första symposium 2011 resulterade i antologin Uppsala mitt i Sápmi: rapport från 
ett symposium arrangerat av Föreningen för samiskrelaterad forskning i Uppsala, Upplandsmuseet 4–5 maj 
2011, Tunón et al. (red.) 2012. 

Denna antologi bygger på Uppsams andra vårsymposium som hölls 27–28 april 2014 och satel-
litevenemanget HUKSO! som ägde rum i direkt anslutning. Till antologin har även externa medfors-
kare som är knutna till projekt vid Uppsala universitet bjudits in.

Uppsala är ett månghundraårigt centrum för forskning och utbildning, med såväl arkiv och sam-
lingar som en lång tradition av forskning om samer ur främst ett utifrånperspektiv. Samer har genom 
tiderna till största delen utmålats som ”de Andra” – de som ska studeras och förklaras. Det har tagit sig 
uttryck på ett flertal olika sätt, däribland i arkiven med rasbiologiska bilder och att samiska mänskliga 
kvarlevor förvaras vid universitetet. Frågan har tagits upp inom Uppsam med syftet att finna vägar att 
utmana detta förhållande. Uppsam deltog exempelvis som medarrangör vid Åvdåsvásstádus: Ansvar, 
avkolonialisering, helande. Ett symposium om rasbiologi, rasism, avbildade samer, samiska kvarlevor och 
vägar till upprättelse och självförtroende, 21–23 januari 2015, Uppsala universitet, där dessa frågor 
diskuterades. Föredragen den 22 januari finns inspelade och tillgängliga via http://media.medfarm.
uu.se/play/kanal/237 

Geografiskt ligger Uppsala utanför det som idag brukar räknas till Sábme – Saepmie – Sápmi, 
men Uppsala med omnejd har också en lång historia av samisk närvaro. Genom tiderna har många 
studenter och forskare med samisk bakgrund varit och är idag verksamma i Uppsala. 

Vid Uppsala universitet finns en gedigen utbildningstradition, en vetenskaplig bredd, och dessut-
om finns goda möjligheter att även bidra till den forskning som bedrivs av kollegor utan förkunskaper 
om samiska frågor. Det stöd som Uppsam hitintills erhållit från universiteten i Uppsala visar på att det 
finns stort intresse och en förhoppning vi när är att Uppsala universitet och SLU ska satsa ytterligare 
på samiskrelaterad forskning och undervisning. 

Uppsam har även etablerat ett nära utbyte med Sameföreningen i Stockholm samt har utbyte med 
samiska riksorganisationer och Sametinget. Vi har också ambitionen att öppna upp mer utrymme för 
urfolks kunskapssyn och kunskapsteori inom akademin. 

I Uppsala är de samiska frågorna således på hemmaplan vilket gör att de numera får mer upp-
märksamhet, en utveckling som också Uppsam som nätverk och förening medverkat till. 

Vi som arbetat med antologin har en bred disciplinär sammansättning. 
Den supradisciplinära metoden och samarbetet som ligger till grund för antologin är inspirerad av 

urfolksmetodologi och innebär en betoning av forskning som del av samhället, samt inkluderande av 
företrädare för samhället som inte nödvändigtvis är verksamma inom universitet och högskola. 

Författarna har uppmuntrats att skriva på ett sätt som är vetenskapligt och samtidigt tillgängligt 
för en bred publik. Bidragen har genomgått peer review, jämlikesgranskning, såväl av forskare inom 
akademin som av medforskare inom det samiska samhället. Vi riktar ett stort tack till alla som gjort 
dessa insatser! Vi vill dessutom särskilt tacka Åsa Blomqvist, Eva Forsgren, Inge Frisk, Sara Leoni, 
Stefan Mikaelsson och Agneta Silversparf för viktiga granskningsinsatser och kommentarer.

http://media.medfarm.uu.se/play/kanal/237
http://media.medfarm.uu.se/play/kanal/237
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En redaktionskommitté för antologin utsågs av Uppsams styrelse i september 2014 i samband 
med att arbetet påbörjades. Den slutliga sammansättningen har dock hunnit förändras och huvudre-
daktörer är May-Britt Öhman och Cecilia Hedlund med stöd av Gunilla Larsson. 

Redaktionella och andra viktiga insatser för antologins tillkomst har även gjorts av Håkan Tunón, 
Centrum för biologisk mångfald, SLU & Uppsala universitet, Märit Frändén, Institutet för Språk- och 
folkminnen, Carl-Gösta Ojala, Institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet 
samt Satu Gröndahl och Leena Huss, båda vid Hugo Valentin-centrum, Uppsala universitet. 

Språkgranskning och korrektur på svenska har gjorts av Yvonne Gunnarsdotter, Institutionen för 
stad och land, SLU, Uppsala och Torbjörn Söder, Institutionen för moderna språk, Uppsala universi-
tet. Översättning till nordsamiska gjordes av Miliana Baer, till sydsamiska av Sara Marian Åström och 
till lulesamiska av Per-Eric Kuoljok.

Antologin har fått anslag från Göran Gustafssons Stiftelse för natur och miljö i Lappland. Arbetet 
med antologin har dessutom finansierats av redaktörernas, medarbetarnas och författarnas olika forsk-
ningsprojekt samt ideella insatser. För redaktionsarbetsinsatsen vill vi särskilt nämna Älvar, motstånd, 
resiliens: Hållbara framtider i Sápmi och i andra urfolks territorier, Formas 2012–2015, lett av May-
Britt Öhman samt forskningsnoden Vetenskap, validering, partiella perspektiv: Kunskapsproduktion 
bortom normerna finansierat av Historisk-filosofiska fakulteten, Centrum för genusvetenskap, Hugo 
Valentin-centrum samt Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, lett av Satu Grön-
dahl, Ann-Sofie Lönngren och May-Britt Öhman, 2016–2018.

Uppsala den 8 november 2016 

May-Britt Öhman, Fil.Dr
Teknovetenskapliga forskargruppen, 
Centrum för genusvetenskap, 
Uppsala universitet samt Samelands fria universitet*, 
styrelseledamot i Uppsam, lule- och skogssame. 

Cecilia Hedlund, Fil.Dr 
styrelseledamot i Uppsam, Uppsala. 

Gunilla Larsson, Fil.Dr 
ordförande i Uppsam,  
verksam inom Teknovetenskapliga forskargruppen, 
Centrum för genusvetenskap,  
Uppsala universitet samt Samelands fria universitet, 
skogssamisk bakgrund. 

* Samelands fria universitet – Sámeednama friddja universitehta – är ett projekt och en vision startad 2014 av 
May-Britt Öhman med stöd av Gunilla Larsson. Det består idag av en webbsida med blogg, www.samelands-
friauniversitet.com, ett twitterkonto och en Facebooksida. Olika evenemang och workshops organiseras i 
namnet och arbete pågår med att finna finansiering för ett fysiskt etablerande, med tänkt säte i Jokkmokk – 
Jåhkåmåhkke. 

http://www.samelandsfriauniversitet.com
http://www.samelandsfriauniversitet.com
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Uppsala in the middle of Sápmi – Sábme – Saepmie II: A supradisciplinary anthology based 
on the Association for Sámi related research in Uppsala, Uppsam, Spring Symposium held at 
Uppsala University, April 28–29, 2014. 

Preface

In June 2009, Uppsam, the research network for Sámi related research was founded in Uppsala by 
researchers interested in or having their own research focus on Sámi related issues. The network 

was initiated by Märit Frändén and Carl-Gösta Ojala. Through the establishment of Uppsam an 
important space for collaboration was created. In March 2011 the network became an association 
with the formal name Uppsam – the Association for Sámi related research in Uppsala.

The basis for the activities consists of lunch seminars, alternately at Uppsala University and at the 
Swedish University of Agricultural Sciences, SLU as well as an email list. 

The first Uppsam symposium in 2011 resulted in the anthology Uppsala mitt i Sápmi: rapport 
från ett symposium arrangerat av Föreningen för samiskrelaterad forskning i Uppsala, Upplandsmuseet 
4–5 maj 2011, Tunón et al. (red.) 2012., translated to Uppsala in middle of Sápmi: Proceedings from 
a symposium organised by Uppsam. 

This anthology is based on the second symposium by Uppsam, held April 27–28, 2014 and the 
seminar HUKSO! which took place in connection to the symposium. 

Furthermore co-researchers who are linked to research projects at Uppsala University have been 
invited. 

Uppsala is a centre for research and education since several hundred years with archives and 
collections as well as a tradition of research on Sámi as “the Others” – those to be studied and ex-
plained. This situation comes to the fore in the archives with racial biology photographs and also the 
Sámi human remains that still are kept at the university. These sensitive issues have been discussed 
within Uppsam with the aim to challenge the current status. Amongst other Uppsam participated as 
co-organiser of Åvdåsvásstadus: Responsibility, decolonization, healing. A symposium on Racial biology, 
racism, photographed Sámi, Sámi human remains and paths to restoration and self confidence, January 
21–23, 2015, at Uppsala University. The presentations of January 22nd are recorded and available at 
http://media.medfarm.uu.se/play/kanal/237 

Geographically Uppsala is outside of what is today commonly counted as traditional Sámi ter-
ritories, but Uppsala and the surrounding areas have a long history of Sámi presence. Through the 
centuries, many Sámi students and researchers have been and still are active in Uppsala.

At Uppsala University we have a solid educational tradition, a scientific width and, in addition, 
many opportunities to contribute to the research by colleagues who are not familiar with Sámi related 
issues. 

The support which Uppsam has received from the universities in Uppsala shows that there is a 
major interest in these issues and our hope is that Uppsala University and SLU will further strengthen 
their support to Sámi related research and education. We also have an ambition to open more spaces 
for Indigenous – Sámi – epistemologies and ontologies within academia. 

Uppsam has also established a close collaboration with the Stockholm Sámi Association and has 
exchange with Sámi organization and the Sámi parliament. 

In Uppsala, Sámi related issues are at home. The work of Uppsam has drawn even more attention 
to the field. 

We who have worked with the anthology come from different disciplinary backgrounds. 
The supradisciplinary methodology and collaborations on which the anthology is based is inspired 

by Indigenous methodologies. The emphasis is on research as part of the society and the inclusion of 

http://media.medfarm.uu.se/play/kanal/237
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researchers who not necessarily are active within academia, and to bring representatives active within 
the Sámi society. 

The authors have been encouraged to write in a style both grounded in research and at the same 
time accessible to a wide audience. The articles have been peer reviewed, both by scholars within 
academia as well as by researchers of the Sámi community. We wish to thank all the contributors! 
We also wish to especially name and send a heartfelt thank you to Åsa Blomqvist, Eva Forsgren, Inge 
Frisk, Sara Leoni, Stefan Mikaelsson och Agneta Silversparf for reviews and comments. 

An editorial committee was established by the Uppsam board in September 2014 when the work 
began. However, the final committee has changed over time and the main editors are May-Britt 
Öhman and Cecilia Hedlund with support by Gunilla Larsson. 

Editorial and other important contributions to the anthology have been made by 
Håkan Tunón, Swedish Biodiversity Centre at SLU and Uppsala University, Märit Frändén, Institute 

for Language and Folklore, Carl-Gösta Ojala, Department of Archaeology and Ancient History,  Uppsala 
University, Satu Gröndahl and Leena Huss, both at the Hugo Valentin Centre, Uppsala University. 

Language check and editing in Swedish has been made by Yvonne Gunnarsdotter, Department 
of Urban and Rural Development, Swedish University of Agricultural Sciences and Torbjörn Söder, 
Department of Modern Languages. 

Translation of the preface to North Sámi has been made by Miliana Baer, to South Sámi by Sara 
Mariana Åström and to Lule Sámi by Per-Eric Kuoljok.

The anthology has received support by Göran Gustafsson’s Foundation. The work has also been 
financed by the contributors own research funds. For the editorial work we wish to mention the 
research project Rivers, Resistance, Resilience: Sustainable Futures in Sápmi and in other Indigenous 
Peoples’ territories, Formas 2012–2015, led by May-Britt Öhman, as well the research node Science, 
Validation, Partial Perspectives: Knowledge production beyond the norms, financed by the Disciplinary 
Domain of Humanities and Social Sciences, Centre for Gender Research, Department of Literature 
& Hugo Valentin Center (Department of History), Uppsala University, and led by Satu Gröndahl, 
Ann-Sofie Lönngren and May-Britt Öhman. 

Uppsala, November 8, 2016 

May-Britt Öhman, PhD
Technoscience research group,  
Centre for Gender Research,  
Uppsala University, Sámi land Free University*, 
member of board of Uppsam, Lule- and Forest Sámi. 

Cecilia Hedlund, PhD  
member of board of Uppsam, Uppsala. 

Gunilla Larsson, PhD  
president of Uppsam, affiliated, Technoscience 
research group, Centre for Gender Research,  
Uppsala University, Sámi land Free University, 
and Forest Sámi. 

* The Sámi Land Free University – Sámeednama friddja universitehta – is a project and a vision established 
in 2014 by May-Britt Öhman in collaboration with Gunilla Larsson. Today it consists of a website with 
blog, www.samelandsfriauniversitet.com, a Twitter account and a Facebook page. Workshops and seminars 
are organized and work is ongoing to find financing for a physical establishment, proposed to be located in 
Jokkmokk – Jåhkåmåhkke. 

www.samelandsfriauniversitet.com
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Uppsala gasku Sámi – Sáme – Saepmie II: Supradisiplineara antologiija mii vuolgá 
giđđasymposiumas Uppsam – Searvi sámegullevaš dutkamii Uppsalas Uppsala universite-
htas, cuoŋománu 28–29 b. 2014.  

Ovdasátni

Geassemánus 2009 álggahuvvui Uppsam, fierpmádat sámegullevaš dutkamii Uppsalas, gos ledje 
dutkit beroštumiin dehe iežas dutkan sámegullevaš áššiin Märit Frändén ja Carl-Gösta Oja-

la vuolggaheami bokte. Go ásahedje Uppsam ráhkaduvvui dehálaš gávnnadanbáiki dutkiide sámi 
tematihkain. Fierpmádat molsašuvvui searvin njukčamánus 2011, Uppsam – Searvi sámegullevaš 
dutkamii Uppsalas. 

Vuođđu doibmii lea álggu rájis leamaš e-boasttalisttu gos miellahtut leat juohkán iežat dáhpáhus-
rávvagiid ja vel lunšaseminárat, vurrolaga Uppsala universitehtas ja Ruoŧa eanandoallouniversitehtas, 
SLU:s.

Boađus Uppsama vuosttaš symposiumas 2011:s leai antologiija Uppsala mitt i Sápmi: rapport från 
ett symposium arrangerat av Föreningen för samiskrelaterad forskning i Uppsala, Upplandsmuseet 4–5 maj 
2011, Tunón et al. (red.) 2012. Dát antologiija lea huksehuvvon Uppsala nuppi giđđasymposiuma 
vuođul mii lágiduvvui cuoŋománu 27–28 b. 2014 ja satellihttadoallu HUKSO! mii lágiduvvui dan 
oktavuođas. Antologiijai leat maid bovdehuvvon mieldutkit olggul geat leat čadnon prošeavttaide 
Uppsala universitehtas. 

Uppsala lea máŋga čuohti jagi leamaš guovddáš dutkamii ja oahpahussii, sihke vuorkkáiguin ja 
čoakkálmasaiguin dego guhkes árbevierru dutkamiin sámiid birra erenoamážit olgguldasgeahčastagas. 
Sámit leat áiggiid čađa stuorimus muddui govvejuvvon dego ”dat Eará” – sii geain galgá dutkat ja 
čilgehit. Lea boahtán ovdan máŋgga sierra láhkai, oassi dies vuorkkáin čeardabiologalaš govaiguin ja 
sámi olmmošlaš bázahusat vurkejuvvojit universitehtas. Jearaldat lea váldon ovdan Uppsamas áigu-
mušain gávdnat geainnuid hástalit dán dili. Uppsam searvvai ovdamearkka dihte miellágideaddjin 
Åvdåsvásstádus: Ansvar, avkolonialisering, helande. Ett symposium om rasbiologi, rasism, avbildade 
samer, samiska kvarlevor och vägar till upprättelse och självförtroende, ođđajagimánu 21–23 b. 2015, 
Uppsala universitehtas, gos dát jearaldagat digaštallojuvvo. Logaldallamat ođđajagimánu 22 beaivvis 
leat báddejuvvon ja gávnnat daid siddus http://media.medfarm.uu.se/play/kanal/237.

Geográfalaččat Uppsala lea olggobealde dan mii otne gohččoduvvo Sápmi, muhto Uppsalas ja 
guovllut lahkosiin lea guhkes historjjá sámi oassálastimin. Áiggiid mielde oahppit ja dutkit sámi 
máttuin leat doaibman ja doibmet Uppsalas. 

Uppsalas gávdno nanu oahpahusárbevierru, dieđalaš viidodat , ja dasa lassin, buorit vejolašvuođat 
addit doarjaga dan dutkamii mii jođihuvvo bargorátnáin ja geain eai leat ovdalaš dieđut sámi áššiin. 
Doarjaga man Uppsam dán rádjái lea ožžon universitehtas Uppsalas vuoseha ahte gávdno stuorra 
beroštupmi ja sávaldat lea ahte Uppsala universitehta ja SLU galget bidjat eanet návccaid sámegullevaš 
dutkamii ja oahpahussii.

Uppsam lea maid ásahan lahka ovttasbarggu Sámeservviin Stockholmas ja maid ovttasbargan 
sámi riikaorganisašuvnnaiguin ja Sámedikkiin. Mis lea maid áigumuš rahpat eanet saji eamiálbmogiid 
diehtooidnui ja diehtoteoriijai akademiijas. Uppsalas sámi áššit danne lea ruovttobáikkis mii dahká 
ahte dál čalmmustahtto eanet, ovdáneamis mas maid Uppsam fierpmádat ja searvi lea leamaš mielde. 

Mii geat leat bargan antologiijain lea viiddes disiplineara čoahkkaibidju. 
Dat supradisiplineara vuohki ja ovttasbargu mii lea vuođđu antologiijai lea inspirerejuvvon 

eamiálbmotmetodologiijas ja mearkkaša deattuheami dutkamis dego oassi servodagas, ja siskkilda 
ovddasteddjiid servodagas geat eai dárbbašlaččat doaimma universitehtas ja allaskuvllas. 

Čállit leat movttiiduvvon čállit vuogi mielde mii lea dieđalaš ja seammás vejolaš viiddit publihkii. 

http://media.medfarm.uu.se/play/kanal/237
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Buktosat leat čađahan peer review, dásseárvodárkkistusa, sihke dutkiin akademiijas ja mieldutkkiin 
sámi servodagas. Mii giitit buohkaid geat leat dahkan daid bargguid! Dasa lassin mii erenoamážit háli-
idit giitit Åsa Blomqvist, Eva Forsgren, Inge Frisk, Sara Leoni, Stefan Mikaelsson ja Agneta Silversparf 
dehálaš dárkkistanbargguin ja oaiviliin. 

Doaimmahatlávdegoddi antologiijai nammaduvvui Uppsama stivrras čakčamánus 2014 barggu 
álggaheami oktavuođas. Loahpalaš oktiibidjan lea goitge geargan rievdat ja váldodoaimmaheaddjit 
leat May-Britt Öhman ja Cecilia Hedlund doarjagiin Gunilla Larsson. 

Doaimmahuslaš ja iežá dehálaš bijut antologiija ollášuhttimii lea maid dahkkon Håkan Tunónas, 
Guovddáš biologalaš máŋgabealatvuhtii, SLU & Uppsala universitehta, Märit Frändén, Instituht-
ta Giella- ja álbmotmuittuide, Carl-Gösta Ojala, Ásahus arkeologiijai ja antihka historjái Uppsala 
universitehtas ja vel Satu Gröndahl ja Leena Huss, goappešagat Hugo Valentin-guovddáš, Uppsala 
universitehta. 

Gielladárkkisteapmi ja korrektuvra ruoŧagillii lea dahkkon Yvonne Gunnarsdotteris, Ásahus 
gávpogii ja báikegoddái, SLU, Uppsala ja Torbjörn Söder, Ásahus ođđaáigasaš gielaide. Jorgaleapmi 
davvisámigillii Miliana Baer, julevsámigillii Per-Eric Kuoljok ja oarjelsámigillii Sara Mariana Åström. 

Antologiija lea ožžon juolludeami Göran Gustafssons Stiftelse för natur och miljö i Lapplandas. 
Bargu antologiijain lea dasa lassin ruhtaduvvon doaimmaheddjiid, mielbargiid ja čálliid sierra dutkan-
prošeavttain ja vel eaktodáhtolaš barggut. Doaimmahatbargui mii erenoamážit háliidit namuhit Älvar, 
motstånd, resiliens: Hållbara framtider i Sápmi och i andra urfolks territorier, Formas 2012–2015, 
jođihuvvon May-Britt Öhmanas ja dutkannoda Vetenskap, validering, partiella perspektiv: Kunskaps-
produktion bortom normerna ruhtaduvvon Historjjálaš-filosofalaš fakultehtas, Guovddáš genusdieđa-
lašvuhtii, jođihuvvon Satu Gröndahlas, Ann-Sofie Lönngrenas ja May-Britt Öhmanas, 2016–2018.

Uppsala skábmamánu 8:at beaivi 2016 

May-Britt Öhman, Fil.Dr
Teknodieđalaš dutkanjoavku, Guovddáš 
genusdieđalašvuhtii, Uppsala universitehta ja maid 
Sámeednama friddja universitehta*, stivralahttu 
Uppsamas, julev- ja vuovdesápmelaš. 

Cecilia Hedlund, Fil.Dr  
stivralahttu Uppsamas,  Uppsala. 

Gunilla Larsson, Fil.Dr 
ságadoalli Uppsamas, doaimmalaš Teknodieđalaš 
dutkanjoavkkus, Guovddáš genusdieđalašvuhtii, 
Uppsala universitehta ja maid Sámeednama friddja 
universitehta, vuovdesápmelaš duogážiin.

* Samelands fria universitet - Sámeednama friddja universitehta – lea prošeakta ja oainnáhus álggahuvvon 2014 
May-Britt Öhman doarjagiin Gunilla Larssonis. Otne das lea webbasiidu ja blogga, www.samelandsfriauni-
versitet.com, twitterkonto js Facebooksiidu. Sierra doalut ja bargobájit organiserejuvvot namas ja bargu lea 
jođus gávdnat ruhtadeami fysalaš ásaheapmái, jurddašuvvon váldobáikkiin Jåhkåmåhkes. 

www.samelandsfriauniversitet.com
www.samelandsfriauniversitet.com
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Uppsala gassko Sápmi – Sábme – Saepmie II: Akta supradiciplinera antologiddja gidásymposi-
umas Uppsam – Siebres sámeguoskadahtte guoradallam Uppsala universitehtan, 28–29 biejvij 
vuoratjismáno 2014.

Åvddåtjála

Biehtsemáno 2009 Uppsam biejaduváj mannuj, värmádak guoradallamijda mij guosská sámev 
Uppsalan, guoradalle majs lij miella dasi, jali ietjas sámeguoskadahtte guoradallam gatjálvisájda 

ma biejaduvvin mannuj Märit Frändénas ja Carl-Gösta Ojalas. Gå Uppsam biejaduváj mannuj de 
gárveduváj ájnas äjvvalimsaddje guoradallijda sáme tematijkajn. Värmádahka sjattaj snjuktjamáno 
2011 siebrre, Uppsam – Siebrre sámeguoskadahtte guoradallam Uppsalan. 

Vuodo doajmmaj la maŋŋel álggema la årrum e-poasstalissto gånnå sebrulattja juohki dáhpádusájt 
ja luncha seminárajt, vuorrulakkoj Uppsala universitehta ja Svieriga Lantbruksuniversiteta, SLU. 

Uppsama ållu vuostasj symposiuman 2011 sjattaj boados antologidja Uppsala gassko muv Sáme: 
rapporta symposiumas ásadum Siebres sámeguoskadahtte guoradallam Uppsalan, Upplánda dávvervuork-
kán 4–5 biejvve moarmesmáno 2011, Tunón et al. (red.) 2012. Dat antologiddja lasseoasse Upp-
sama nuppe gidásymposiumas mij dåladuváj 27–28 biejvve vuoratjismáno 2014 ja satelihttaásadus 
HUKSO! Mij dåladuváj oassen. Antologidjaj li aj bivddidum ålgoldis guoradalle ma li tjaddnum 
prosjevtajda Uppsala universitehtan.

Uppsala la årrum guovdásj tjuodijt jagijt guoradallamijda ja oahppaj, degu dal vuorkán ja tjo-
ahkkijda guhka tradisjåvnå guoradallamijs sámijs ienemusát ålggolis perspektijvan. Sáme li ájgij 
milta ienemusát námodum degu ”då Nuppe” – sij ma galggi guovladuvvat ja tjielggiduvvat. Dat la 
sjaddam tjalmij åvdåj moatte láhkáj, degu dal at gåvå li vuorkájs nállebiologidjas ja at dávte sámijs 
vuorkoduvvi universitehtan. Gatjálvis le tsieggidum Uppsamas ávken at gávnnat gäjnojt gåk gähttjalit 
galggá dav vidjurav. Uppsam lij oasen degu oasseásadiddje Åvdåsvásstádus: åvdåsvásstádus, koloniali-
serima gádodimev, ållidahttemin. Symposium nállebiologidja, rasisma, gåvvidum sáme, sámij dávte ja 
gäjno tjuodtjelibmáj ja iesj jáhkkuj, 21–23 biejvij ådåjakmáno 2015, Uppsala universitehta, Gånnå 
dá gatjálvisá lidjin sága vuolen. Báhkodållama 22 biejvve ådåjakmáno li báddidum ja gávnnuji dánna 
http://media.medfarm.uu.se/play/kanal/237.

Bájkálattjat Uppsala l ålggolin majt dálla gåhttjop Sábme – Saepmie – Sápmi, valla Uppsala dá-
fojn li aj dålusj histåvrå sáme lahkavuodas. Tjadá ájgij li ållo studenta ja guoradalle sáme duogátjijn 
årrum ja dálá li dåjman Uppsalan. 

Uppsala universitehtan gávnnu nanos åhpadim duogásj, máhtto vijddudak, ja aj gávnnuji buorre 
máhttelisvuoda guoradallamijda ma dagáduvvi dajs majs älla åvddåmáhto sáme ássijs. Dat dårja Upp-
sam dálátjij la oadtjum universitehtajs Uppsalan vuoset at gávnnu stuor miella ja jáhkko at Uppsala 
universitehta ja SLU:a galggi doarjjot lasev sámeguoskadahtte guoradallamijda ja oahppaj. Uppsam la 
aj ássam láhka aktavuodav Stockholma sámesiebrijn ja aj sáme rijkkalihttoj ja Sámedikkijn. Miján la 
aj miella ráhpat ienep sajev iemeálmmukoahpovuojnnuj ja máhttoteoriddjan akademiddjan. 

Uppsalan le dan diehti ruoptoguovllo sáme gatjálvisájda mij dahká dav at sjaddá ienebut vuojn-
nusij, åvddånahttem manna Uppsam degu värmádahka ja siebrre aj la årrum oasen. 

Mij gudi lip barggam antologidjajn adnep gåbddå diciplinera juohkusav. 
Dat supradiciplinera vuohke ja aktisasjbarggo mij la vuodon antologidjan la mielostum iemeálm-

mukmetodologidjan ja sisadná dättov at guoradallam la oasse sebrudagás, ja gåbtjå sisi åvdåstiddjijt 
sebrudagás ma e dárbaha årrum dåjman universitehtajn ja allaskåvlån.

Tjálle li alodum tjállet dan láhkáj at la diedalattjat ja sämmi bále galggá gávnnut sadjihin gåbddå 
oasseválldijda. Tjállusa li tjadájdum peer review, dásálasj árvustallam, juogu dal guoradallijs akade-
midjan ja ietjá guoradallijs sáme sebrudagán. Mij vaddep stuor gijtov gájkajda gudi li buktám dijá 

http://media.medfarm.uu.se/play/kanal/237
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viehkev! Mij aj sihtap sierra gijtet Åsa Blomqvist, Eva Forsgren, Inge Frisk, Sara Leoni, Stefan Mika-
elsson ja Agneta Silversparf ájnas árvustallamviehkkes ja moalggemij. 

Redaktions- komitedja antologidjaj namoduváj Uppsama stivras ragátmáno 2014 åvtåbále gå 
barggo álgeduváj. Dat maŋemus juogos le gärggam rievddat ja oajvveredaktera l May-Britt Öhman ja 
Cecilia Hedlund viehkijn Gunilla Larssonis. 

Redaksjåvnå barggo ja ietjá ájnas viehke antologidja ásadibmáj la aj årrum Håkan Tunón, Guovd-
do biologalasj valljáj, SLU:a & Uppsala universitehta, Märit Frändén, Instituhta Giella- ja álmmuk-
mujtto, Carl-Gösta Ojala, Institutisjåvnå arkeologijjaj ja antijkka histåvrråj Uppsala universitehta ja 
Satu Gröndahl ja Leena Huss, goappátja Hugo Valentin-guovddo, Uppsala universitehtan. 

Giella dárkestim ja korrektuvra svierigadárruj la dagádum Yvonne Gunnarsdotteris, Institu-
tisjåvnå stádaj ja ednamij, SLU:a, Uppsala ja Torbjörn Söder, Institutisjåvnå dálásj gielajda, Uppsala 
universitehta Jårggålimev nuorttasábmáj la dagádum Miliana Baeras, julevsábmáj Per-Eric Kuoljok, 
oarjjesábmáj Sara Mariana Åström.

Antologidja la oadtjum dårjav Göran Gustafssona Stiftels luonndo ja biros Lapplándan. Barggo 
antologidjajn la aj ruhttidum redakterajs, aktisasjbarggijs ja tjállij sierra guoradallamprosjevtajs ja 
aj ietjas oase. Redaksjåvnåbarggoåsijs mij sierra sihtap námodit Äno, vuosteldim, resiliensa: Bissevis 
boahtteájge Sámen ja ietjá iemeálmmuk guovlojn, Formas 2012–2015, lájddidum May-Britt Öhmanas 
ja guoradallamnodas Diedalasj, validerijga, partiálla perspektijva: Diedalasj produksjåvnnå dåbbelin 
mierij doarjodum Historiska-filosofiska fakultehtas, Guovddo genusdiedojda, Hugo Valentin-Guovd-
do ja Litteratur- diedalasjinstitusjåvnnå, Uppsala universitehta, jådedum Satu Gröndahlas, Ann-Sofie 
Lönngren ja May-Britt Öhman, 2016–2018.

Uppsala 8 biejvve basádismáno 2016 

May-Britt Öhman, Fil.Dr
Teknodiedalasj guoradallamjuogos, Guovddo 
Genusdiedojs, Uppsala universitehta ja aj Sáme 
friddja universitehta, stivrraájras Uppsam, julev-  
ja vuovddesábme. 

Cecilia Hedlund, Fil.Dr  
stivrraájras Uppsaman, Uppsalan. 

Gunilla Larsson, Fil.Dr  
báhkojådediddje Uppsaman, Dåjman Teknodiedalasj 
guoradallamjuohkusin Guovddo genusdiedojda, 
Uppsala universitehta ja aj Sáme friddja 
universitehtan Vuovddesáme duogásj.
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Uppsala mitt i Sápmi – Sábme – Saepmie II: Supradisciplinäre antologije gïjre symposijistie 
Uppsam´se – Siebrie saemienlïhke dotkemasse Uppsalesne, Uppsala universiteetesne, 28–29 b. 
voerhtjen asken jaepien 2014.

Åvtesbaakoe

Ruffien asken jaepien 2009 Uppsam aelkiejehti, viermie saemienlïhke dotkemasse Uppsalesne, 
dåehkie man sisnie dotkijh gïeh ïedtjem jallh jïjtse dotkemem saemienlïhke gyhtjelassigujmie. 

Märit Frändén jïh Carl-Gösta Ojala dah gïeh initiatijvem dïsse veeltin. Uppsam´n tjïrrh vihkeles 
gaavneh-sijjiem öörnesovvi dotkijidie saemien tematihkine. Njoktjen asken 2011 viermie siebrine 
sjïdti, Uppsam – Siebrie saemienlïhke dotkemasse Uppsalesne.

Våarome darjoemasse lea aalkoen männgan epåasteleastoem orreme mejnie lïhtsegh ovmessie dar-
jomi bïjre soptsestieh jïh lunsje-seminarijh juekieh, muvhtene Uppsala universiteetesne jïh muvhtene 
Sveerjen laanteburrieuniversiteetesne SLU.

Uppsam voestes symposijume jaepien 2011 antologijem vedti man nomme Uppsala mitt i Sápmi: 
rapport från ett symposium arrangerat av Föreningen för samiskrelaterad forskning i Uppsala, Upplands-
museet 4–5 maj 2011, Tunón et al. (red.) 2012. 

Daate antologije Uppsam´n mubpie gïjresymposijumistie mij lij 27–28 b. voerhtjen asken jaepien 
2014 jïh satellite-öörnemistie HUKSO! mij lij dan gorredamme. Antologijese aaj externe dotkijh 
bööresovveme gïeh prosjekti gorreldahkesne Uppsala Universiteetesne.

Uppsala gellie tjuetieh jaepieh jarnge orreme dotkemasse jïh ööhpehtimmide, dovne arkijvigujmie 
jïh våarhkoejgujmie jïh aaj guhkies tradisjovne dotkeminie saemiej bïjre, jeenjemes ålkoeliste-perspek-
tijveste. Saemieh leah tïjji tjïrrh jeenjemsh ”dah Jeatjah” orreme – dejtie giejtie edtja goerehtidh jïh bu-
erkiestidh. Daate ovmessie vuekine vååjneme, mij mesnie våarhkoej sisnie rasbiologijske guvviejgujmie 
jïh ahte saemien daektieh universiteetesne våarhkome. Uppsam lea dam gyhtjelassem lutnjeme ulmine 
vuekieh gaavnedh dam tsiehkiem haestedh. Vuesiehtimmien gaavhtan Uppsam lij biehkie-öörnije sym-
posijasse Åvdåsvásstádus: Ansvar, avkolonialisering, helande. Ett symposium om rasbiologi, rasism, avbildade 
samer, samiska kvarlevor och vägar till upprättelse och självförtroende, 21–23 b. tsiengelen asken jaepien 
2015, Uppsala Universiteetesne, jïh gusnie daejtie gyhtjelasside digkiedin. Håalomh 22 biejjeste sïjse 
spealadamme jïh gååvnesh lïenghken tjïrrh http://media.medfarm.uu.se/play/kanal/237. 

Uppsala lea dan geografijske dajven ålkolen maam pråvhka daan biejjien gohtjedh Sábme – Saepmie 
– Sápmi, bene Uppsalan jïh dan byjresen lea guhkies histovrije saemien lïhkesvoetine. Tïjji tjïrrh gellie 
studeenth jïh dotkijh saemien maadtojne lea Uppsalesne orreme jïh leah daan biejjien aaj daesnie.

Uppsala Universiteetse eensi ööhpehtimmietradisjovne, vetenskaplige vijries våarome, jïh lissine 
aaj buerie nuepie maahtoem vedtedh dan dotkemasse mij barkoeguejmie darjoeminie giej ij naan 
åvtesdaajroem utnieh saemien gyhtjelassi bïjre. Dam dåarjegem maam Uppsam daan bäjjan uni-
versiteetijste Uppsalesne åådtjeme vuesehte stoerre ïedtjem gååvnese jïh håhkoem åtnebe Uppsala 
Universteete jïh SLU edtjieh vielie saemienlïhke dotkemasse jïh ööhpehtimmiem tjïrrehtidh.

Uppsam aaj lïhke laavenjassem åtna Stuehkien saemiesiebrine jïh aaj gaskesem saemiej rïjhkeåår-
ganisjovnigujmie jïh Saemiedigkine. Mijjieh ambisjovnem utnebe stuerebe sijjiem öörnedh aalkoeal-
metji maahtoevååjnese jïh maahtoeteorijese akademijesne. 

Dan gaavhtan maahta jiehtedh saemien gyhtjelassh gåetiedajvem utnieh Uppsalesne jïh vielie 
bæjhkoehtimmiem åadtjoeh, maam akth mïsse aaj Uppsam viermine jïh siebrine viehkiehtamme.

Mijjieh gïeh antologijine barkeme vijries discpiplineere dåehkine.
Dïhte supradisciplinära barkoevuekie jïh laavenjasse mij antologijen våarome lea aalkoealmetjime-

todologijeste skreejrehtamme jïh tjuvtjede dotkemasse biehkie siebriedahkesne, jïh ahte dan sïjse aaj 
saadthalmetjh bööredh gïeh eah daerpies universiteetesne jïh jïlleskuvlesne årrodh. 

http://media.medfarm.uu.se/play/kanal/237
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Tjaelijh leah skreejrehtamme edtjieh vuekine tjaeledh mij dovne vetenskaplige bene aaj gamtebe 
lohkijidie. Dah biehkieh mah meatan lea peer review´m åådtjeme, vïhtesjamme seamma vyörtegen 
bïjre, dovne dotkijistie akademien sjisjnjelen jïh guejmiedotkijistie saemien siebriedahkeste. Mijjieh 
sïjhtem gijhtedh gaajhkide gïeh dam dorjeme! Sïjhtebe sjïere gijhtedh Åsa Blomqvist, Eva Forsgren, 
Inge Frisk, Sara Leoni, Stefan Mikaelsson jïh Agneta Silversparf dej vihkeles vihtiestimmiebarkojste 
jïh juktie lahtestimmijste.

Uppsam´n ståvroe redakjsovnekomittém veelji gaekeren asken jaepien 2014 gosse barkoem ael-
kijehti. Barkoen tjïrrh dåehkie jeatjadehteme jïh åejvieredaktöörh leah May-Britt Öhman jïh Cecilia 
Hedlund jïh viehkine Gunilla Larsson.

Håkan Tunón, Centrum för biologisk mångfald, SLU & Uppsala universiteete, Märit Frändén, 
Instutisjovne Språk- och folkminnen, Carl-Gösta Ojala, Instutisjovne arkeologi antik historia Uppsala 
universiteteesne jïh Satu Gröndahl jïh Leena Huss, gåabpatjahkh Hugo Valentin-jargne, Uppsala uni-
versiteetesne leah aaj redaksjonelle jïh jeatjah vihkeles barkoeh dorjeme juktie antologijem darjodh.

Gïelem sjïehtesjamme jïh sveerjen korrektuvrem lea Yvonne Gunnarsdotter, Institutionen för stad 
och land, SLU, Uppsala jïh Torbjörn Söder, Institutionen för moderna språk, Uppsala universiteete 
dorjeme. 

Noerhtesaemien jarkoestimmie lea Miliana Baer dorjeme, julevsaemien lea Per-Eric Kuoljok dor-
jeme jïh åarjelsaemien gïelese Sara Mariana Åström.

Antologije lea vierhtiem Göran Gustafssons Stiftelse för natur och miljö i Lappland´ste åådtjeme. 
Barkoem antologijen lea lissine vierhtiem åådtjeme redaktöörij-, barkoeguejmiej-, jïh tjaeliji ovmessie 
dotkemeprosjektijste jïh aaj ideele vierhtieh. Redaksjovnebarkoen åvteste sïjhtebe sjïere vuesieh-
tidh Älvar, motstånd, resiliens: Hållbara framtider i Sápmi och i andra urfolks territorier, Formas 
2012–2015, May-Britt Öhman nuelelen, jïh dotkeme-node Vetenskap, validering, partiella perspektiv: 
Kunskapsproduktion bortom normerna mij vierhtiem åådtjeme dejstie Historisk-filosofiska fakulteten, 
Centrum för genusvetenskap, Hugo Valentin-centrum jïh Litteraturvetenskapliga institutionen, 
Uppsala universiteete, Satu Gröndahl´n, Ann-Sofie Lönngren´n jïh May-Britt Öhman´n nuelelen, 
jaepiej 2016–2018 gaskemsh.

Uppsala 8 biejjien rahkan asken 2016

May-Britt Öhman, Fil.Dr
Teknovetenskapliga dotkemedåehkesne, Centrum för 
genusvetenskap, Uppsala universitet jïh Samelands 
fria universitet*, ståvroelïhtsege Uppsam´sne, julev- 
jïh vuemiesaemie. 

Cecilia Hedlund, Fil.Dr 
ståvroelïhtsege Uppsam´sne,  Uppsalesne. 

Gunilla Larsson, Fil.Dr 
åejvie Uppsam´sne, biehkie Teknovetenskapliga 
dotkemedåehkeste, Centrum för genusvetenskap, 
Uppsala universitet jïh Samelands fria universitet,  
vuemiesaemien maadtege. 

* Samelands fria universitet – Sámeednama friddja universitehta – prosjekte jïh visjovne maam May-Britt Öh-
man eelki jaepien 2014, Gunilla Larssonen duvtiejinie. Daan biejjien dïhte lea webbesäjroe bloggine, www.
samelandsfriauniversitet.com, twitterkonto jïh Facebooksäjroe. Ovmessie darjomh jïh workshops lea nom-
men nuelesne öörnesovveme jïh barka guktie vierhtiem gaavnedh fysiske sijjiem skaepiedidh, soejkesjamme 
åejviesijjine Johkemehkesne.

www.samelandsfriauniversitet.com
www.samelandsfriauniversitet.com
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Samisk släktforskning som motstånd  
och verktyg – mot etnisk rensning  
och för att återta vårt minne,  
vår historia och kultur

Bakgrund till bildandet av Silbonah Sámesijdda

I början av 1980-talet frågade jag min far vad 
hans farfar och farmor hette. Med ett gene-

rat leende svarade han att han inte visste. Han 
tyckte det var pinsamt och också sorgligt att inte 
veta mer om sin egen historia. Det var för övrigt 
ingen som kunde berätta något om äldre genera-
tioner eller Rödingsträsks historia. Jag förstod att 
här måste jag leta efter svar.

Tanken på att dokumentera Rödingsträsk 
fanns hos mig hela tiden. Släktforskningen 
kunde jag göra på biblioteket, men övrigt ar-
bete krävde vissa resurser. Ute i markerna fanns 
minnen efter gångna tiders människor i form av 
renhägn, timmerhagar, kåtor, njallor osv. För att 
kunna renovera byggnationerna medan det fort-
farande fanns rester av dem måste vi söka medel 
genom en förening och med hjälp av min bror, 
som då var aktiv renskötare, engagerades till att 
börja med de övriga människorna inom same-
bygruppen Rödingsträsk. Utan deras stöd hade 
inte en sameförening varit möjlig. Och som sagt, 
1997 var sameföreningen ett faktum. 

Vår uppgift har allt mer kommit att bli att 
lyfta fram den skogssamiska historien och kultu-
ren, att kartlägga de släkter som funnits, berätta 
om händelser som inträffat i området och att 
stärka den samiska identiteten. Det är mycket 
viktigt såväl för det samiska samhället, som för 
skogssamerna och deras ättlingar över hela lan-
det, eftersom den fjällsamiska renskötseln och 
kulturen har ansetts vara normen i det samiska 
samhället. Något stöd för den skogssamiska kul-
turen och renskötseln har inte funnits och det vi-
sar också hur svensk kolonialism har osynliggjort 
annan samisk kultur och identitet. 

Genom Silbonah Sámesijddas verksamhet 
har många människor fått stöd och styrka i pro-
cessen med sin samiska identitet. Av vikt är inte 

minst att informera om rätten att registrera sig i 
sameröstlängden.

Från början av 1980-talet, förutom några års 
avbrott då jag bodde på landet utan tillgång till 
dator, bibliotek eller arkiv, har jag arbetar med 
samisk genealogi.

Det är inte alldeles lätt att härleda sina samis-
ka rötter. Bruket av patronymikon, dvs att faderns 
förnamn blev barnets efternamn med ändelsen 
-son/-dotter, gav ju en ledtråd till vilken person 
man skulle leta efter, särskilt om det samiska efter-
namnet fanns skrivet. I slutet av 1800-talet börja-
de emellertid prästerna systematiskt utelämna de 
samiska efternamnen i kyrkböckerna, åtminstone 
i vår socken Edefors. Då återstod bara de vanliga 
-son-namnen. Jag har också sett många exempel 
på att unga människor med samiska föräldrar 
beskrivs i kyrkböcker som ”svensk piga”, ”svensk 
dräng”1 när man lämnar sin familj och tar anställ-
ning utanför det samiska samhället 

Tidigare hade också angetts att en person 
var same (eller lapp, som det då hette) men det 
bruket försvann också. I namnlagen 19012 be-
stämdes hur efternamn skulle användas och hur 
namnbyte skulle gå till. Patronymikonsystemet 
förbjöds och alla svenska medborgare var tvung-
na att ha ett familjenamn som kunde ärvas av 
barnen. Tidigare hade man kunnat byta namn 
genom att be prästen skriva det nya namnet 
i kyrkboken, även om det var ett adligt efter-
namn3. Nu var det många samiska familjer som 
bytte efternamn, samiska efternamn ersattes av 
svenska, i Rödingsträsk t ex Lundmark, Lund-
man, Edman, Nyman. 

Jag är Agneta Silversparf och ordförande för 
Silbonah Sámesijdda, en sameförening bildad 
1997. Anledningen till att jag skrev denna artikel 
var att berätta hur svenska myndigheter genom 
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lagstiftning förändrat den samiska identiteten 
från att vara ett folk till att vara ett yrke – renskö-
tarens. Sedan 1970-talet har det officiella antalet 

samer i Sverige varit förknippat med renskötseln, 
utan hänsyn till att verkligheten sett annorlunda 
ut för det samiska folket.

Jag, Agneta, på mitt kontor där jag 
tillbringar stor del av min tid med 
mina arkiv, skrivare och koperings-
maskin . Jag läser i folkbokföringsre-
gister på en dator och skriver i släkt-
forskningsdatabasen Holger på den 
andra . Här tillverkas också Silbo-
nah Sámesijddas Medlemsnytt fyra 
gånger om året. I Medlemsnytt publ-
iceras resultat  från släktforskningen . 

Foto: Eric Stenberg .

Detta är ett återkommande ämne i Silbonah 
Sámesijddas medlemstidning, som publicerats 
sedan 2005 och där behandlar olika händelser 
som påverkat den samiska historien. Allt från 
lagstiftning och förordningar till rättegångspro-
tokoll, tidningsartiklar och genealogi, allt som 

kan finnas i arkiven. Anledningen till att skriva 
om detta är att skapa en förståelse för hur kolo-
nialism, rasism och svensk lagstiftning påverkade 
våra förfäder och att förklara hur nuvarande situ-
ation för samerna har uppkommit. De som vill 
publicera eget material kan göra det.

Definition av samisk identitet

Namnlagen är bara en av många metoder genom 
vilka svenska myndigheter genom århundraden 
lagstiftat och reglerat det samiska samhället. 
Renbeteslagarna stiftades 18864, 18985 och 
19286. 1971 år rennäringslag7 är den senaste och 
är den som gäller idag. Fram till renbeteslagen 
1886 gjordes ingen skillnad mellan rensköt-
selberättigade och icke renskötselberättigade 
samer. Detta förändrades i och med 1882 års 
lagstiftningskommitté, vars arbete resulterade i 
renbeteslagen 1886. Kommitténs uppdrag var 
att utarbeta förslag till lagbestämmelser angåen-
de de svenska lapparna och deras förhållande till 
landets fasta befolkning. Lennart Lundmark har 
skrivit om detta i ”Lapp ska vara lapp-politik” 
som skulle främjas på olika sätt.8 Beteckningen 
lapp hade snart smalnat av på ett sådant sätt att 
lapp kom enbart att beteckna renskötande lapp. 
Till exempel så behandlar den första paragrafen 

lapparnas rätt att uppehålla sig ”med sina renar” 
å vissa områden.9 

Med början i 1800-talets senare del har sta-
ten och myndigheterna strävat efter att minska 
antalet samer och renar i Sverige. Med anledning 
av gränsstängningen mellan Norge/Sverige, Fin-
land och Ryssland10 1888 blev koncentrationen 
av samer och renar i nordligaste Sverige ett pro-
blem för Sveriges regering och riksdag. 

Före 1920 började de statliga myndigheterna 
en på ett handfast sätt etnisk rensning av samer 
genom tvångsförflyttning från deras förfäders 
land tillsammans med sina renar. Det ledde till 
stor smärta och många problem för dem som 
mot sin vilja tvingades lämna sina gamla marker 
och flytta söderut; det innebar också ett stort li-
dande för de människor som levde i de regioner 
som de tvångsförflyttade blev hänvisade till. Här 
uppstod möte mellan människor med olika språk 
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och levnadssätt och med helt olika sätt att bedri-
va renskötsel. För att ge plats till de nytillkomna 
tvingades många samer mot sin vilja att minska 
sitt reninnehav genom tvångsslakt. Såren efter 
dessa trauman är fortfarande inte läkta varken 
hos de lokala samerna eller de tvångsförflyttade.

I ett hemligt sammanträdesprotokoll från 
1912 med utrikesministern, landshövdingar, 
lappfogdar med flera avhandlades bland an-
nat frågan om hur man skulle kunna använda 
skogssamernas marker i Sverige för att ge plats 
åt norrifrån inflyttade samer. Ett förslag om att 
slakta ut skogsrenarna lades fram men antogs 
dock inte.11 Även om detta förslag inte antogs 
överlevde dess ideologiska innehåll. Samernas 
åsikter om de olika förslagen efterfrågades aldrig. 
Skogsrenskötseln försummades, negligerades och 
osynliggjordes och antalet renar och renskötande 
skogssamer har ständigt minskat.

Metoder har inte saknats. I Jokkmokks 
socken fanns två skogslappbyar, Sjocksjocks och 
Jokkmokks skogslappbyar. Den största av dem, 
Sjocksjock, avvecklades 1903. Den norra delen 
av byn hänfördes till Gällivare-området, den 
södra fördelades på fjällappbyarna Sirkas och 
Tuorpon. På så vis minskade den skogssamiska 
folkstammen drastiskt; några stannade kvar 
och blev bofasta nybyggare, andra förvandlades 
till fjällsamer i ett slag. Gränserna för de gamla 
lappskattelanden var för evigt utplånade. Det sa-
miska landskapet förändrades helt, bildligt såväl 
som bokstavligt.

Frågan om en legal definition av begreppet 
”lapp” framfördes första gången i proposition nr 
169 till 1917 års riksdag. Syftet synes ha varit att 
dels ville man från rätten till renbete utestänga 
de samer, som mera definitivt övergått till andra 
sysselsättningar, dels ville man åtminstone i viss 
utsträckning förhindra kombinationen rensköt-
sel med jordbruksdrift. Propositionen bifölls 
inte i sin helhet, men mer skulle följa.

I 1927 års betänkande SOU 1927:25 togs 
begreppet lapp och frågan om medlemskap i sam-
eby upp och detta löstes i 1928 års renbeteslag. 
I denna lag avses lapp äga rätt till renskötsel och 
likhetstecken sätts mellan lapp och renskötselbe-
rättigad lapp eller som Cramér/Prawitz uttrycker 
det (se not12): ”Samerna indelas i två grupper, 
renskötselberättigade och icke-renskötselberätti-

gade. Endast de förra kallas i lagen ”lappar”.13 De 
övriga likställas i lagen med personer som icke 
är lappar.” Som lagen uttrycker det i § 1 mom.1 
tredje stycket: ”Rätt till renskötsel, varom i 
denna lag sägs, tillkommer den som är av lapsk 
härkomst, såframt hans fader eller moder eller 
någon av deras föräldrar såsom stadigvarande 
yrke bedrivit renskötsel. Med lapp avses i denna 
lag en var, som enligt vad som nu är sagt äger rätt 
till renskötsel”.14

Kvinnors status försvagades också genom 
följande lagtext: ”Rätt till renskötsel tillkommer 
kvinna, som är eller har varit gift med man med 
dylik rätt. Ingår kvinna, som har rätt till rensköt-
sel, äktenskap med man, som saknar dylik rätt, 
går hon rätten förlustig.15

Sammanfattningsvis, enligt 1928 år rennä-
ringslag är same den som har renskötselrätt. Men 
att ha den rätten räckte inte, om man inte var 
aktiv renskötare räknades man inte som same. 
I 1971 år rennäringslag som fortfarande gäller, 
definieras same på samma sätt. Dessutom möter 
kvinnor ytterligare diskriminering under den 
svenska definitionslagen.16

I arkiven har jag funnit exempel på det 
svenska behovet att katalogisera den samiska 
befolkningen i norra Sverige. Här finns ett antal 
folkräkningar i Jokkmokks och Edefors socknar 
under åren 1912, 1915, 1930, 1939–1945 och 
1945.17 I dessa fall registrerades främst renskö-
tande samiska familjer – hade man inte ägnat 
sig åt renskötsel de senaste två generationerna 
räknades man således inte som same längre. 
Myndigheterna graderade dessutom hur mycket 
samiskt blod som fanns i en person; i en familj – 
nära släkt till mig – anges fadern vara lapp, mo-
dern halvlapp och barnen ¾-dels lappar.

Det officiella antalet samer i Sverige anges 
uppgå till 20 000 personer, en siffra som varit 
konstant sen 1970-talet. Den grundar sig enbart 
på renlängder för tiden 1965–1971, alltså räkna-
des endast den renägande delen av befolkningen 
som samer. De familjer som tidigare förlorat sina 
renar, eller inte ägde renar vid just denna tid-
punkt, räknades inte med. Inte heller de familjer 
som inte varit renskötare sedan några generatio-
ner tillbaka, vilka utgör en stor del av samerna 
i Sverige. Utifrån dessa renlängder fick man 
summan 20 000 som presenterades i utredning-
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en 1975.18 Fyrtio år senare är detta den officiella 
siffran, även Sametinget använder den.19

Under mitt arbete har det visat sig att så många 
människor, både i min närmaste omgivning och 
längs hela Lule älvdal, var och är samiska ättlingar. 
De första nybyggarna i området var samer, främst 
skogssamer, men räknades som icke-samer efter-
som de var bofasta, allt enligt myndigheternas be-
slut. Ann Charlotte Sjaggo har i sin C-uppsats vid 
Umeå universitet med titeln ”När samerna blev 
nybyggare” från 2003 funnit att flertalet nybygga-
re i ett visst område inom Jokkmokks socken var 
samer som lämnat nomadlivet. Så småningom har 
de också bytt etnisk identitet.20

Filip Hultblads avhandling från 1968 vid 
Uppsala universitet, geografiska institutionen, 
har också fokuserat på Jokkmokk och visar lik-
nande forskningsresultat.

En majoritet av nybyggarna i Luleå älvdal 
syns ha haft samiska rötter. Min släktforskning 

i Pite älvdal, belägen söder om Lule älvdal, visar 
samma mönster. Troligen gäller detsamma för 
övriga älvdalar i norra Sverige. Det är svårt att 
uppge ett exakt antal samiska ättlingar – alla vill 
heller inte kännas vid sin samiska bakgrund – 
och innan det finns tillräckligt material vill jag 
inte gärna nämna några siffror. Men klart är att 
en undersökning och uppdatering måste ske, 
utan att myndigheterna sätter riktlinjer för vem 
som är same. Förlusten av minnen är vårt största 
problem, skammen över att vara same är mycket 
skadlig för vår känsla av stolthet och självkänsla, 
att våga identifiera sig som same. Jag och många 
med mig ser detta som en konsekvens av hur 
det dominerande svenska samhället har arbetat 
och ännu arbetar för att osynliggöra det samiska 
folket. Att få fram verklighetsbaserade uppgifter 
om samernas antal är en mycket viktig början för 
att kräva vår rätt till vår historia, vår stolthet, vårt 
idag och imorgon.

Forum för forskning om samer

En annan sida av detta, särskilt viktig för oss 
samiska släktforskare, är frånvaron av forum för 
forskning om samer. Fram till 2005 fanns en sajt 
på Anbytarforum, Sveriges Släktforskarförbunds 
hemsida.21 Där kunde man lägga in uppgifter, 
efterlysa personer och personuppgifter. Bland 
socknar och släkten fanns etniska grupper, bland 
annat judar och samer. Protesterna mot den ju-
diska sidan växte i takt med att hatbrotten mot 
denna befolkning ökade och krav ställdes på att 
denna sida skulle läggas ned. Så beslutade också 
Datainspektionen22 men samtidigt försvann 
samernas sajt, en stor förlust. Det finns en sida 
om samer som till största delen handlar om all-
männa frågor, s k samiska fynd. Ett stort behov 
av ett forum för samisk genealogi kvarstår alltså.

Vi är några som jobbar just med samiska släk-
ter och har tät kontakt per mail med frågor och 

utbyte av kunskap. Vi lägger ner mycket tid och 
arbete på forskningen och kan väl kallas seriösa. 
Dessutom finns det ett stort antal s k hobbyfors-
kare. Gamla inlägg ligger kvar på Anbytarforum 
och jag blir ofta kontaktad av människor som 
läst mina inlägg om olika samiska släkter.

Vad avser forskning om samisk identitet 
och den likgiltighet som svenska staten visar sitt 
samiska urfolk så kan det summeras med Johan 
Kitoks ord:

”Jag vill inte påstå att forskarna är dåligt 
insatta i vad de sysslar med. Att en näringsgren 
kan ge upphov till en ras borde även de som gav 
upphov till den uppfattningen ha fattat, att den 
stred mot allt vad vett och fason innebar. Men så 
var det ju inte.”23

Motvilja mot och uppskattning av det samiska arvet

Alla som får kännedom om sina samiska röt-
ter uppskattar inte det förhållandet. Rasism 
gentemot samer går ibland djupt inom det do-
minerande samhället så som genealogen Agnes 
Palmgren från Gammelstad, Luleå fått erfara:

Agnes fick ett uppdrag av en kvinna, vilken 
hade hört talas om sina adliga rötter i den Silfver-
sparriska släkten. Forskaren Agnes tog fram alla 
uppgifter hon kunde, och hamnade till slut hos 
släkten Silfversparre24 i Rödingsträsk, en skogs-
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samisk familj i ett viste i de djupa skogarna vid 
Luleälven. Den förment adliga kvinnan kom för 
att få sin utredning men när hon fick kännedom 
om sina samiska rötter kastade hon utredningen 
ifrån sig, lämnade huset och vägrade betala för 
släktforskarens nedlagda arbete.25 Silfversparre är 
ett adligt namn, men det är också mina anfäders 
och -mödrars namn, och de är samer från Sjock-
sjock. De må ha varit nobla, men tillhörde dock 
inte noblessen.

Under de år jag har forskat om samisk 
identitet har samtalen med människor med 
hittills okända samiska rötter varit många. Min 

andrakusin Anna Greta och hennes tvillingsyster 
Ann-Louise26 tillhör de jag har mest kontakt 
med. Deras farfar var renskötare tillsammans 
med min farfar i Rödingsträsk tills i slutet av 
1920-talet, då han flyttade från byn. Deras far 
var kronojägare i Västerbotten. Han hade aldrig 
berättat något om sina samiska rötter. Vid när-
mare 50 års ålder får de alltså kunskap om sina 
rötter. Törsten efter att få ta del av sina förfäders 
historia är stor och likaså glädjen över vad med-
lemsnytt har gett och ger. Anna Greta firar den 
samiska nationaldagen med renkött, dukning i 
samiska färger och champagne.

Mitt pågående arbete

Mitt släktforskarprogram heter Holger27 och är 
ett av en handfull databasprogram som används 
bland forskare. Det är enkelt att lägga in per-
soner, att koppla ihop familjer och släkter och 
länka till andra databaser. Resultaten publiceras 
fyra gånger per år i Medlemsnytt, Silbonah Sá-
mesijddas medlemstidning.

Den viktigaste informationen får jag genom 
kyrkböcker; födelse-, vigsel- och dödböcker, 
husförhörslängder, in- och utflyttningslängder är 
några av de böcker jag använder mest. Det finns 
många CD-skivor som framställts av Sveriges 
Släktforskarförbund, lokala forskningsförening-
ar och privatpersoner. De kan vara till stor hjälp 
när man fastnar på en uppgift och inte kommer 
längre. 

Andra arkiv som är viktiga är domstolsar-
kiven. Där finns material som ger kunskap om 
människors förhållanden, inte minst genom 
bouppteckningar. I Norr- och Västerbotten 
har vi en särskilt besvärlig situation i det här 
avseendet. De flesta kyrk- och domböckerna 
är inskannade och finns att tillgå på internet, 
liksom i nationella arkiv. Domböckerna över 
Jokkmokk och Överluleå socknar finns bara i 
original på landsarkivet i Härnösand, där alla 
andra handlingar som rör våra två nordligaste 

län finns arkiverade. Jämtland har ett eget lands-
arkiv i Östersund. Inskanning av arkivmaterial 
pågår ständigt och vi i den nordliga landsdelen 
får väl så småningom tillgång till dessa idag så 
svåråtkomliga arkiv.

Tillgången till data kan aldrig ersätta analys 
av innehållet eller källgranskningsprocessen. 
Dessvärre florerar det en mängd släktforskarut-
redningar på nätet med varierande kvalitet. En 
felaktig tolkning av en uppgift kan ge förödande 
effekter för en person med hopp om att få veta 
mer om sina rötter. Nyligen kontaktades jag av 
en man från Gällivare-området som hade anlitat 
en person för att göra hans släktutredning. Han 
hade fått uppgift om att han hörde till Silfver-
sparre-släkten. Hans mormors far hette Johan 
Erik Nilsson född 1884. En kontroll i födelse-
boken visade att två Johan Erik föddes detta år, 
båda med en fader Nils. Den ena hörde mycket 
riktigt till Silversparrarna medan den andra, som 
var hans anfader, hade föräldrar i Gällivare sock-
en och hörde hemma i den finska släkten Lehto i 
Tornedalen. Hans besvikelse var stor dels för att 
han nu fick kasta den släktutredning han betalt 
mycket pengar för men också för att mista en 
släkt han trodde sig tillhöra.
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Kulturhusens dag 2005 . Silbonah
Sámesijdda hade fått medel från
Riksantikvariämbetet för att renovera
en förfallen kåta . Den 12e september
2005 återinvigdes kåtan och det
bjöds på kokkaffe, kaffeost och
gáhkku, samt tal av ordförande
Agneta . Foto: Privat .

Silbonah Sámesijdda 20 års jubileum firades på Laxholmen, Edefors den 30 juli 2016  
Här berättar Eivor Auna för intresserade medlemmar om skogssamiska minnen . Foto: M-B Öhman

Avslutande kommentarer

Jag hyser gott hopp om framtiden. Samer som 
tidigare varit okunniga om sitt arv har större 
möjligheter att få kunskap om det. 

– lagstiftningen har i detta avseende för-
bättrat situationen för samerna – med den kon-
stitutionella ändringen av SFS 2010:1408 har 
samerna status som folk. Som en etnisk grupp 
och urfolk åtnjuter nu samerna rättigheter under 
internationell lag.

– på regional nivå har kommunerna skyldig-
heter gentemot samerna vad beträffar språk och 
utbildning. Vidare ska samerna ges inflytande 
över beslutsfattandet i kommunerna vad gäller 
frågor som berör samerna.

Samerna som fått lära sig att skämmas över 
sitt ursprung har idag en mycket större möjlighet 
att omforma dessa erfarenheter till något värde-
fullt – till något eget.
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Abstract

This article accounts for the history of Swedish state regulations against the Sami people in terms of 
numbers, heritage and decision-making . For instance, currently it is not the Sami People as People 
that are considered to be Sami. The current official number of Sami often referred to in official docu-
ments are based on Sami working in the profession of reindeer herding The actual number of Sami 
persons is hidden by State-based regulations and categorizations . This is due to a century long rac-
ist policy called “Lap should be Lap” aiming at reducing the official number of Sami individuals, and 
thereby erasing the Sami cultures . The article discusses the work by Sami genealogists to counter this 
categorization . By doing the genealogy work and publishing it four times per year to the members of 
the Sami association Silbonah Sámesijdda, the genealogy work becomes both an act of resistance as 
well as an act of reclaiming Sami history and memory . The author also shares memories of her own 
family history, and how this is linked with her work to do genealogy and reclaim heritage of the Sami 
in general. Lastly, some reflections regarding the future of Sami genealogy are presented. The work 
with this article has partly been financed through the research project “Rivers, Resistance, Resilience: 
Sustainable Futures in Sápmi” led by Dr. May-Britt Öhman, and financed by Formas, 2012–2015.

Sammanfattning

Den här artikeln behandlar svenska statens bestämmelser gentemot det samiska folket beträffande antal, 
arv och beslutsfattande. Ett exempel är att någon folkräkning av samerna aldrig har gjorts Det officiella 
antalet samer är baserat på renlängder över renägare för tiden 1965–1971 . Detta innebär alltså att de 
samer som inte arbetar inom rennäringen har blivit utdefinierade från officiell statistik. De räknas inte 
som samer . Det aktuella mycket högre antalet är dolt i statliga bestämmelser och kategoriseringar . Det 
härrör sig från en sekellång rasistisk politik, som syftar till att osynliggöra och minska antalet samer 
och därmed ge ett underlag för att kunna radera den samiska kulturen I artikeln beskriver författaren 
hur samisk släktforskning bedrivs och att resultaten publiceras fyra gånger per år i Medlemsnytt, Sil-
bonah Sámesijddas medlemstidning, som en motreaktion i praktiken mot det koloniala osynliggöran-
det av samerna . Det är ett återtagande av den samiska historien och minnet, som författaren genom 
sin bakgrund har erfarenhet av och kunskap om, och visar hur historien är länkad till släktforsknin-
gen och det samiska arvet. Avslutningsvis reflekteras över framtiden i den samiska släktforskningen. 
Arbete med denna artikel har delvis finansierats via forskningsprojektet ”Älvar, motstånd, resiliens: 
Hållbara framtider i Sápmi”, lett av Fil.Dr May-Britt Öhman och finansierat av Formas, 2012–2015. 

Biography 

I am Agneta Silversparf, born by the Lule River in a small village called Bodträskfors in a reindeer herding 
family. I went to secondary school in Piteå, where I took courses within the humanities (Piteå högre allmänna 
läroverk, latinlinjens helklassiska gren). Some years later I studied at the secondary school in Gislaved and 
Trollhättan, but this time Economy. The studies I did at university were courses, for example The Biology of 
the Reindeer, Through the years I have worked at a number of different places all over Sweden and in all 
kinds of trades; from wood industries in Småland to Norrbotten where I worked as a buyer of reindeer for the 
different slaughterhouses. Since the beginning of the early 1970s I have been engaged in Sami associations 
in Stockholm, Umeå and Jokkmokk. In 1981 – 1988 I was the accountant in The Swedish Sámi Organisation 
(SSR). For a number of years I have had different positions of trust; for example member of the boards of 
The Swedish Organization of Same Ätnam, of The Sámi Handicraft- and Art Craft Union, The Foundation 
of Gaaltije, The Sámi Memorial Foundation, replacement of the Swedish Parliament during four mandates, 
member of its Election and Cultural committees. I am a member of a Sámi village, Udtja sameby I am the 
founder and chairwoman (until 2016) of the Sámi association Silbonah Sámesijdda, founded in 1997, and 
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editor of its newsletter Medlemsnytt. I work on Sámi genealogy retracing Sámi heritage. The findings are 
presented in this newsletter .

Presentation av författaren

Jag heter Agneta Silversparf, är född i Bodträskfors, en liten by vid Luleälven, i en renskötande familj . Efter 
enhetsskolan gick jag latinlinjens helklassiska gren vid Piteå högre allmänna läroverk . Många år senare blev 
det ännu ett gymnasium, denna gång ekonomilinjens kamerala gren . Mina universitetsstudier består av ett 
antal kortkurser, bl a renens biologi och livsmedelshantering .

Genom åren har jag arbetat inom en mängd olika områden över hela landet; från träindustriarbetare 
i Småland till renuppköpare åt olika slakterier i Norrbotten . Sedan början av 1970-talet har jag varit en-
gagerad i sameföreningsverksamhet i Stockholm, Umeå och Jokkmokk . Mellan 1981–1988 arbetade jag 
som kanslist och senare kamrer hos Samernas Riksförbund (SSR). En del förtroendeuppdrag har jag haft 
genom åren, t.ex. styrelseledamot i Same Ätnam, Samernas slöjd- och konsthantverksför-bund, Stiftelsen 
Gaaltije, Samiska Minnesfonden, ersättare i Sametinget under fyra mandatperioder, Sametingets valnämnd 
och kulturråd .

Förutom ordförandeskapet i föreningen Silbonah Sámesijdda, grundad 1997, är jag också redaktör för 
Medlemsnytt, Silbonahs medlemstidning . Här presenteras bl a släktforskningsmaterial från främst Jokk-
mokks och Edefors socknar och annat material från olika arkiv som kan ge kunskap om vår historia . 
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Att samla Sápmi – tidigmodern insamling 
av samisk materiell kultur och det samiska 
kulturarvet i dag

Carl-Gösta Ojala
Jonas M. Nordin

Att samla Sápmi: tidigmodern globalisering 
av samisk materiell kultur och det samiska 

kulturarvet i dag är ett forskningsprojekt som 
bedrivs vid Historiska museet i Stockholm och 
Institutionen för arkeologi och antik historia vid 
Uppsala universitet, tillsammans med ett antal 
andra samarbetspartner. Projektet är finansierat 
av Vetenskapsrådet under åren 2014–2018. I 
den här artikeln presenterar vi kortfattat projek-
tets struktur och huvudfrågeställningar (se vida-
re Nordin & Ojala 2015). Med denna artikel vill 
vi också lyfta fram ett antal viktiga frågor kring 
museisamlingar med samiskt kulturarv och för-
valtning av det samiska kulturarvet som behöver 
diskuteras mer på djupet i framtiden.

Syftet med projektet är att undersöka hur, 
var, när och varför som insamlingen av samiska 
materiella objekt ägde rum under tidigmodern 
tid (i huvudsak under 1600-tal och tidigt 1700-
tal), och att följa hur dessa objekt rört sig mellan 
samlingar och samlare runt om i de nordiska 
länderna och i Europa. Vi är också intresse-
rade av vilken roll de samiska objekten hade i 

förhållande till samtida samlingar från andra 
delar av världen, t.ex. Nordamerika och Afrika. 
Vidare är syftet att diskutera betydelsen av denna 
insamlingshistoria för människor i dag. I projek-
tet väcks en rad kritiska frågor kring koloniala 
historier och relationer i Sápmi, och samlandets 
ideologi och praktik genom historien, liksom 
frågor om rätten till det samiska kulturarvet och 
dess förvaltning i dag och i framtiden.

Projektet leds av Jonas M. Nordin, His-
toriska museet, och projektgruppen består av 
Carl-Gösta Ojala, Institutionen för arkeologi 
och antik historia vid Uppsala universitet, Linda 
Andersson Burnett, Centre for Concurrences in 
Colonial and Postcolonial Studies vid Linnéu-
niversitetet i Växjö, Birgitta Fossum, Saemien 
Sijte – Sydsamiskt museum i Snåsa, Norge, 
Vesa-Pekka Herva, Institutionen för arkeologi 
vid Uleåborgs universitet, Finland, Eeva-Kristi-
ina Harlin, Giellagas Institutet vid Uleåborgs 
universitet, och Sunna Kuoljok, Ájtte – Svenskt 
fjäll- och samemuseum i Jokkmokk.

Projektets struktur

Projektet Att samla Sámi är indelat in fem nära 
sammankopplade delprojekt:

Det första delprojektet syftar till att kartläg-
ga samisk materiell kultur från tidigmodern tid 
(fram till slutet av 1700-talet) i samlingar i de 
nordiska länderna och i Europa. Denna kart-
läggning bygger vidare på tidigare genomförda 
översikter, såsom Ernst Mankers omfattande 
genomgång av de samiska trummorna (Manker 
1938, 1950), och mer sentida kartläggningar 
initierade av samiska museer, såsom Samiskt kul-
turarv i samlingar (Edbom 2005) och Recalling 
Ancestral Voices (Harlin 2008). Ett viktigt syfte är 

att den nya informationen ska göras tillgänglig 
för samiska museer och för de samiska samhäll-
ena. Den som huvudsakligen arbetar med hand-
läggningen är Eeva-Kristiina Harlin, doktorand 
vid Giellagas Institutet, Uleåborgs universitet.

Syftet med det andra delprojektet är att 
undersöka de tidigmoderna nätverken av aka-
demiker och samlare som intresserade sig för 
samisk materiell kultur. I centrum av studien 
står Johannes Schefferus, professor vid Uppsala 
universitet, och författare till verket  Lapponia, 
som publicerades första gången 1673 i Frank-
furt (Schefferus 1956 [1673]), och som fick en 



26

mycket stor betydelse för senare föreställningar i 
Europa om det samiska folket och samisk kultur 
och religion. Schefferus museum i Uppsala, där 
han samlade bland annat samiska trummor och 
sieidi stenar, liksom hans samiska informanter 
och andra samiska studenter vid Uppsala univer-
sitet, är också centrala i studien.

I den tredje delstudien försöker vi att följa 
de tidigmoderna samiska föremålen från sina 
”ursprungsområden” och mellan samlare och 
samlingar runt om i Europa. Vem insamlade och 
samlade, var, när och hur? Vilka objekt insam-
lades? Vad hände med dessa objekt? Varför var 
samlare intresserade av samisk materiell kultur? 
Vad gjorde människorna med objekten, och vad 
gjorde objekten med människorna? Denna stu-
die baseras på kartläggningen i delprojekt 1, men 
fokuserar på ett antal konkreta fallstudier.

Den fjärde delstudien undersöker föreställ-
ningar om samer och samisk kultur på de Brit-
tiska öarna under tidigmodern tid. Hur såg man 
där på de skandinaviska kungadömenas kolonia-

la praktik i de samiska områdena, och vilken roll 
hade det samiska i förhållande till den pågående 
brittiska koloniala expansionen? Huvudansvarig 
för detta delprojekt är Linda Andersson Burnett, 
historiker vid Linnéuniversitetet.

Syftet med den femte och sista delstudien är 
att undersöka nutida betydelser av det tidigmo-
derna samlandet och de insamlade objekten. I 
denna delstudie avser vi att följa de tidigmoder-
na objekten i debatter om kulturarv och historia 
i dag. En central frågeställning rör samiskt själv-
bestämmande vad gäller kulturarvsfrågor och 
krav på repatriering av samiskt kulturarv (se bl.a. 
Vem äger kulturarvet 2002; Harlin 2008; Ojala 
2009; Mulk 2009). Vi är också intresserade av 
hur gamla museisamlingar kan användas i olika 
revitaliseringsprocesser i de samiska samhällena 
och planerar en etnologisk studie av olika per-
spektiv på tidigmoderna samlingar av samiska 
objekt, i samarbete med etnologen Sunna Kuol-
jok från Ájtte – Svenskt fjäll- och samemuseum 
i Jokkmokk.

Avslutning

I denna korta artikel har vi översiktligt presente-
rat projektet Att samla Sápmi. Det är viktigt att 
betona att de skandinaviska koloniala projekten 
i Sápmi under tidigmodern tid, vilka inklude-
rade det tidigmoderna samlandet av samiska 
materiell kultur och konstruktionen av bilder 
av det samiska, har haft allvarliga konsekvenser 
för samiska individer och samhällen. Den syste-
matiska förstörelsen och plundringen av samiska 
objekt, särskilt heliga objekt, utgjorde ett stort 
övergrepp mot det samiska folket. Konfiskatio-
nen och förstörelsen av samiska heliga trummor 

som genomfördes av statliga och kyrkliga tjäns-
temän, trolldomsrättegångarna och förstörelsen 
av samiska heliga platser, utgör endast ett par 
exempel vilka ägde rum i samband med den på-
tvingade kristna missionen och de skandinaviska 
staternas mer allmänna koloniala politik och 
praktik. Enligt vår mening behöver denna del av 
den skandinaviska historien undersökas närmare 
(se Ojala & Nordin 2015). Denna historia bör 
också vara relevant i diskussioner om nutida 
samiskt självbestämmande när det gäller kultur-
arvsfrågor och repatriering av samiskt kulturarv.
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Abstract

This paper briefly presents the research project Collecting Sápmi: Early modern globalization of Sámi mate-
rial culture and Sámi cultural heritage today, financed by the Swedish Research Council 2014–18. The aim 
of the project is to examine the early modern collecting of Sámi material culture, primarily in the 17th and 
18th centuries . We aim to study early modern networks of scholars and collectors interested in Sámi material 
culture, to investigate how and why the collecting was conducted, and to follow the movement of Sámi 
objects between collections and collectors around Europe . Furthermore, the project aims to discuss the 
importance of the early modern collecting and the collected objects in today’s society. Here, critical issues 
are raised concerning colonial histories and relations in Sápmi, motivations and ideologies of collecting over 
time, as well as the rights to Sámi cultural heritage today and in the future .

Sammanfattning

Den här artikeln presenterar kortfattat forskningsprojektet Att samla Sápmi: Tidigmodern globalisering av 
samisk materiell kultur och det samiska kulturarvet i dag, vilket finansieras av Vetenskapsrådet 2014–18. 
Syftet med projektet är att undersöka tidigmodern insamling av samisk materiell kultur, med fokus på 1600- 
och 1700-tal . Vi avser att studera tidigmoderna nätverk av forskare och samlare som var intresserade av 
samisk materiell kultur, att undersöka hur och varför insamlingen ägde rum, och att följa de samiska objek-
tens rörelser mellan samlingar och samlare runt om i Europa. I projektet vill vi också diskutera betydelsen av 
det tidigmoderna insamlandet och de insamlade objekten i dagens samhälle . Här väcks kritiska frågor om 
koloniala historier och relationer i Sápmi, motiven och ideologierna bakom samlandet över tid, liksom rätten 
till samiskt kulturarv i dag och i framtiden .
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1723 års minerallag – på samiska
Cecilia Hedlund

Introduktion

År 1723 publicerades ”Kongl. Maj:ts Nådige 
Placat och Förordning/ Angående De Frihe-

ter och Förmåner/ hwilka alle de i gemen hafwa 
at niuta/ som här i Riket och derunder lydande 
Provincier några Metall samt Mineral Strek och 
nyttiga Bergarter upfinna/ angifwa och igång 
bringa.” Plakatet publicerades först på svenska, 
det översattes också till finska, och elva år senare, 
1734, kom det även en översättning till samiska.1

Såvitt jag vet existerar det inte någon annan 
tryckt översättning till samiska av en kunglig 
förordning, och det har förmodligen inte gjorts 
någon heller. Det i sig är tillräckligt för att göra 
översättningen av minerallagen intressant. Den 
litteratur som trycktes på samiska före 1900-ta-
let var ju huvudsakligen producerad för kyrkliga 
ändamål, och har därför också ett innehåll med 
kyrklig anknytning: ABC-böcker för att lära 

samerna att läsa, och katekeser för att de skulle 
ha något att läsa. 

Vem som har gjort översättningen vet vi inte, 
men det har säkert inte varit en lätt uppgift. Vid 
den tiden fanns det varken något lexikon eller 
någon grammatik i tryck, så översättaren har va-
rit hänvisad till sig själv och sina egna kunskaper 
och resurser. Det går heller inte att ge ett helt 
entydigt svar på översättarens dialekthemvist; 
texten innehåller både sydsamiska former, som 
illativerna sijan ’plats’ och japan ’år’, och den 
umesamiska illativformen Cronoi ’Kronan’2. Som 
många andra texter från den här tiden innehåller 
den också en hel del variation i stavningen. Till 
det kommer också rena tryckfel.

På de här sidorna så ska vi titta på några ex-
empel på hur ord och termer i förordningen har 
översatts till samiska.

1 . Bakgrund

Förr i tiden spreds innehållet i kungörelser och 
kungliga förordningar till gemene man genom 
att prästerna läste upp dem i kyrkan. Eftersom 
förvaltningsspråket var svenska, skrevs de kung-
liga förordningarna och plakaten på svenska. Nu 
talade man ju inte svenska överallt i det dåtida 
Sverige. Prästerna i icke-svenskspråkiga försam-
lingar blev därför tvungna att själva översätta 
innehållet för att kunna förmedla det. Redan i 
slutet av 1500-talet började man dock att trycka 
översättningar till finska, men det var långt ifrån 
alla skrifter som både översattes och trycktes. 
Översättandet var heller inte reglerat, och de 
finska översättningarna hade ingen officiell 
status3. 

Med tiden ökade antalet utskickade skri-
velser, och prästerna fick därigenom en större 
arbetsbörda. Detta ledde till många och upp-
repade klagomål främst då från prästerna i de 
många finsktalande församlingarna. Resultatet 
av klagomålen blev att 1731 års riksdag fattade 

beslut om att de kungörelser som var viktiga för 
allmogen skulle sändas till prästerna på det språk 
som de skulle läsas upp på. För att förverkliga 
detta anställde man i oktober 1734 en finsk tran-
slator i Kanslikollegiet4.

Samma år, 1734, trycktes också den samiska 
översättningen av Minerallagen.

Det finns ingen uppgift om vem eller vilka 
som har gjort översättningen, inte heller om den 
föregicks av något officiellt beslut eller om den är 
resultatet av ett privat initiativ5. Men det ligger 
nära till hands att anta att även denna översätt-
ning är inspirerad av 1731 års riksdagsbeslut. En 
bidragande faktor var säkert också att den lapska 
missionen var ett högaktuellt ämne vid denna 
tid. År 1723 hade förordningen om ”Lapplän-
darnes flitigare undervisning i kristendom och 
skolors anläggande där i orten” publicerats och 
för att finansiera dessa skolor tog man upp kol-
lekter i kyrkorna från och med 1724 och nästan 
hela 1730-talet6.
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Men varför valde man att översätta Mine-
rallagen från 1723 och inte en nyutkommen 
lag? Förklaringen till det torde vara att finna i 
plakatets sista stycke där det står:

”Och på det denne Wår nådige och til hela Landets 
samt Undersåtarenas egen wälfärd och upkomst 
syftande Förordning må til alla delar blifwa 
wederbörligen handhafd och allom witterlig 
gjord/ är Wår nådige willie och befallning/ det 

Wårt Bergs-Collegium, samt alle Landshöfdingar/ 
jemwäl och Bergs- och andre Cronobetiente i orter-
ne/ låta sig angelägit wara/ at noga efterlefwa och 
på alt sätt befordra hwad den samme innehåller 
och påbiuder/ såsom ock/ at den til alles efterrättelse 
wid Bergs-Tingen och uppå alla Predikstolar en 
gång årligen warder upläst och förkunnad.”

Och detta stycke får också tjäna som exempel på 
den kanslistil som användes i plakatet. 

Första sidan av den samiska utgåvan av minerallagen .
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2 . Den samiska texten

Nedan ska vi titta på tre grupper av ord och 
uttryck som förekommer i texten: 1) namn på 

metaller och mineraler, 2) s.k. stilmarkörer och 
3) administrativa termer.

2 .1 . Namn på metaller och mineraler

För att i någon mån få en uppfattning om hur 
etablerade de beteckningar som används för 
metaller och mineraler i förordningen kan ha 
varit har jag jämfört dem med de uppgifter som 
ges i de lexikon som publicerades senare under 
1700-talet: Pehr Fjellströms svensk-samiska lex-

ikon från 1738, och den svensk-samiska delen i 
Lindahl & Öhrlings lexikon från 1780. I tabell 1 
ser vi de beteckningar som användes i förodning-
en, dels i den svenska texten, dels i den samiska 
översättningen.

Svenska Samiska
Guld Gulle
Silfwer Silbe
Koppar Ajre
Tenn Didne
Bly Blyo
Jern Röfde
Salt Salte
Stenkol Gedgen giad
Fossilier Gråfwijd
Gallmeja Gallmeja

Tabell 1. Beteckningar på metaller och mineraler i den 
svenska och den samiska utgåvan av förordningen .

Beteckningarna för de vanligare metallerna 
och mineralerna finns upptagna i båda lexiko-
nen. Men varken Fjellström (1738) eller Lindahl 
& Öhrling (1780) har tagit med beteckningarna 
för ’fossilier’ och ’gallmeja’7. 

Ett mineral som tydligen hade flera beteck-
ningar på samiska är kvicksilver. I plakatet kallas 
det för Jorrodags Silbe. Jorrodags betyder ’stadigt 
rullande, dansande’. I Fjellströms lexikon kallas 
det Jeliisilb som betyder ’levande silver’ och är en 
direkt översättning från svenskan8. Ordet ’kvick’ 
betyder ju ursprungligen ’levande’9. I Lindahl 
& Öhrlings lexikon kallas det Lusskos Silb som 
betyder ’flytande silver’.

2 .2 . Stilmarkörer

Ovan såg vi prov på den typ av långa och inveck-
lade meningar som användes i den tidens kans-
listil. Andra s.k. stilmarkörer vi finner i texten är 

ett stort inslag av latinska lånord och opersonliga 
konstruktioner.

2 .2 .1 . Lånord från latin

I likhet med alla äldre svenska texter är översätt-
ningen av minerallagen tryckt med frakturstil. 
Emellertid så användes inte frakturstilen för ord 
som var lånade från latinet eller de romanska 

språken, till dessa användes antikva10. Det gör att 
det är lätt att identifiera sådana lånord i texten. 
I tabell 2 återges hur orden är tryckta i plakatet.
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Tabell 2. Några exempel på växlingen mellan antikva och frakturstil i förordningen .

Vi ser här att vid översättningen har de två 
första orden confirmera och priviligera helt enkelt 
flyttats över till den samiska texten. De har fått 
ett samiskt verbsuffix på slutet, men de är ändå 
tryckta med antikva. Det tredje ordet punctesen 
visar på en intressant lösning; ordets stam är 
tryckt med antikva, men det samiska kasussuf-
fixet (inessiv) med fraktur. Sedan följer några ord 

som har översatts till samiska: attester har blivit 
’provbrev’, contante penningar har blivit ’klara 
pengar’, 1 procent har översatts med ’hundra-
del’ och Participanter har blivit ’delaktiga’. Den 
mening som innehåller lånordet prolongation 
har omskrivits och i texten står i stället ’... skall 
åt dem dras flera friår’, vilket är en mer precis 
formulering av vad som avsågs. 

2 .2 .2 . Opersonliga konstruktioner

Något som utmärker kanslistilen är att den är 
opersonlig. I den svenska texten talas det om 
vad ’alle i gemen’ skall göra. I översättningen så 
har man gjort avsteg från detta på ett ställe. I 
översättningen – som ju var avsedd att läsas upp 
från predikstolen – vänder man sig direkt till 
församlingen, i och med att man använder det 
personböjda verbet galgebet ’ni skall’.

Svenskt original:

”Det alle i gemen och hwar och en i synnerhet/ 
som detta angår/ hafwe sig til underdånig efter-
rättelse at ställa.”

Översättning:

”Dab        galgebet       gaikäh    jeh färegutt/ 
Det-ack.sg   skola-pres.ind.2pl     alla-nom.pl       och  var-och-en,  

    jöij       gåik dat      golof/          ajnes
vilka-gen.pl till det-nom.sg    angå-pres.ind.3sg,    i-synnerhet

jeh  aptsa    garoduckt     dan    meth    dameted.”
 och    alldeles           lydaktigt          det-gen.sg     efter     förhålla-sig-till.inf

2 .3 . Administrativa termer

I förordningen återfinner vi också flera ord och 
termer som användes i den dåtida förvaltningen 
och administrationen av Sverige och som man 

då också måste översätta till samiska. Några ex-
empel ser vi i tabell 3. 

Svenska Samiska 

confirmera Confirmeradet 

priviligera Priviligeradet 

5. Puncten Puncteſen 5. 

attester Pråfgirieb 

contante penningar  

1 pro cent  

Participanter åſalaggid 

….ſola de……med widare prolongation 
 

…galgs ſjes keſaned jeneb frij jape  
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Svenska Samiska
Stånd Almug slajest
Frälseman Frelse olmai
Skatteman Skatte ålmai
En Cronobonde Ackt Cronon skattelag
Frälsebonde Hausmanne
Läns- eller Fierdingsmän Läns- jeh Skäckarid
sin Kyrckioherde i Socknen Kyrckio-Herras Allmogisn
Landshöfdingen Lands-Herran
Bergs- och andre Cronobetiente Waren jeh Cronon dänaräh

Tabell 3. Några administrativa termer i den svenska förordningen och dessas motsvarigheter  
i den samiska översättningen .
 

I den samiska texten talas det om Almug 
slajest. Det ligger nära till hands att översätta ut-
trycket med ’folkslag’, men det motsvaras i den 
svenska texten av ’stånd’ som i ’de fyra stånden’.

I förordningen så talas det om vilka förmå-
ner och konsekvenser som gäller för de som hit-
tar mineraler beroende på vem man är och om 
det är på egen eller annans mark. ’Frelseman’ och 
’Skatteman’, har översatts med Frälse olmai och 
Skatteålmai11. ’Kronobonde’ har översatts med 
Cronon skattelag. Beteckningen ’Kronans skatte-
lag’ är gammal. Den används i äldre, medeltida, 
fastighetsbeskattning och syftar på ett byalag 
som tillsammans betalar en gemensam skatt12. 

Tjänstebeteckningen ’fjärdingsman’ har 
över satts med Skäckarid. Skäckarid bör vara en 
förvanskning – eller ett lån – av det svenska or-
det ’skickare’ som enligt SAOB var ett biträde 
åt domaren eller fogden i lappmarken. Tydligen 
fyllde skickaren delvis samma funktion som en 
fjärdings man. 

Till de mindre lyckade lösningarna hör 
översättningen av ’sin kyrkoherde i socknen’. 
Kanske var det samiska ordet för ’socken’ okänt 
för översättaren, eftersom han valde att använ-
da ordet almug ’folk’. I uttrycket är det böjt i 
inessiv – ett kasus som uttrycker befintlighet ’i, 
på’. Kyrckio-Herras Allmogisn torde därför snarast 
betyda ’sin kyrkoherde i folket’.

Den sista termen jag vill kommentera är 
’rote’. Ordet är gammalt och har genom tiderna 
använts dels som beteckning på en mindre för-
valtningsenhet för exempelvis skola, fattigvård 
och försvar, dels som beteckning för en grupp 

personer t.ex. ett arbetslag vid gruva eller hyt-
ta. Den vanligaste användningen är dock som 
beteckning för en enhet i det militära indel-
ningsverket; ett antal gårdar som tillsammans 
underhöll en soldat, och det är en sådan enhet 
som avses i den svenska texten. 

Svenskt original:

”Skolandes han ock wara frikallad för alla Cro-
no-utgifter för des person/ samt för Soldat- och 
Båtsmanstienst/ och om han redan stode i Rote/ 
då blifwa derifrån entledigad.”

Översättning:

”Galga          sodn    ai    frij  orrod 
Skola-pres.ind.3sg      han      också      fri      vara-inf

gaikist   Cronon    richtist    jegies    audest/jeh
 all-el.pl     Krona-gen.sg   utgift-el.pl   själv-gen.sg           för och

Kneckten  jeh  Bousmannen  denestist/ 
Knekt-gen.sg    och       båtsman-gen.sg       tjänst-el.pl, 

jeh  jus  sodn       luli             juö  des  gialom/  de
och     om      han      skola-pret. ind.3.sg     redan    där     skriva-pp,      så

      galga     sodn    deste     bäsed.”
skola-pres.ind.3sg    han       därifrån      slippa-inf.

Översättaren har här valt att göra en om-
skrivning, i stället för att låna in en flertydig 
term, vars betydelse i den här kontexten kanske 
inte var känd för åhörarna13. I stället för ’om 
han redan stode i Rote’, så står det i den samiska 
texten ’om han där redan är skriven’; ordet ’där’ 
syftar på ’Soldat- och båtsmanstjänst’.
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3 . Sammanfattning

På de här sidorna har vi sett några exempel som 
pekar på att den samiska översättningen är min-
dre formell än den kanslisvenska som plakatet är 
skrivet på. Översättaren har strävat efter att den 
ska vara begriplig för den samiska allmogen. La-
tinska lånord som kan antas vara kända har fått 
en samisk ändelse. Då ord och termer i texten 

inte kan antas vara allmänt kända, har översät-
taren valt att göra en förklarande omskrivning i 
stället för att låna in dem eller att göra en direkt 
översättning.

Säkert gjordes det språkliga bearbetningar 
också då lagtexten skulle läsas upp i de svensk-
språkiga församlingarna. 
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1 För kommentarer och diskussioner tackar 
jag åhörarna vid symposiet. Detta arbete in-
går i ett projekt, finansierat av Vetenskaps-
rådet med titeln: ”Att skapa och bevara ett 
skriftspråk: Ortografi och ordval i äldre sa-
misk lexikografi”, 2010–2012. 

2 Jag avser att närmare beskriva språkformen 
på en annan plats, och då återkomma till frå-
gan.

3 Huovinen, 1986:69; McRae, 1997:27.
4 Translatorns namn var Johan Mathesius. 

Han anses också ha varit den drivande när 
det gällde att organisera den opinion som 
ledde fram till tjänstens inrätttade (Ren-
vall, 1967:228, 238–239, Nilzén 1985–
1987:245).

5 Översättningen finns inte upptagen i Höp-
pener (1754).
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6 1738–1739 beslöt riksdagen om annan finan-
siering (Haller, 1896:33).

7 ’Gallmeja’ är en beteckning för zinkhaltiga 
jord- och malmarter (Rinman, 1788–1789). 

8 Det svenska uttrycket är i sin tur en direkt 
översättning av latinets argentum vivum.

9 Jämför uttrycket ’kvickna till’.
10 Helt konsekvent är inte den samiska texten. 

I den har orden Cronon ’Kronans’ och Malm 

tryckts med antikva, i den svenska texten är 
de – som sig bör – tryckta med fraktur. 

11 Olmai/ålmai ’man’. Stavningen varierar i 
texten.

12 Stort tack till Nils-Johan Päiviö för denna 
uppgift!

13 I sammanhanget kan noteras att samerna 
var befriade från all krigstjänst (Lundmark, 
1998:44).

Abstract 

In 1723 a law was published by the Swedish government that regulated the rights of anyone discovering 
new mineral streaks, as well as the rights of the owner of the land on which the mineral streaks were found . 
The law was first published in Swedish. It was translated to Finnish and published in that language the same 
year. In addition to that, 11 years later in 1734, a translation into Sámi was published. As far as I know there 
is no other translation of a royal decree that has been translated into Sámi; that may be one reason why the 
law has not caught the attention of scholars; neither is it included in the bibliography of Sámi literature by 
Qvigstad & Wiklund, 1899 . 

The majority of Sámi texts printed before 1900 are publications related to the activities of the church; 
hence this text deals with a completely different field of activity that also requires a special terminology. In 
this paper I study how the translator has dealt with three different linguistic features, namely: a) names for 
minerals, b) so called style markers, and c) terms of administration .

The results indicate that the Sámi translation is less formal than the original text in Swedish. It seems 
that the translator has aimed at making the law comprehensible for the Sámi population. Sámi suffixes have 
been added to Latin loan words that are likely to be known . When words and terms in the text cannot be 
assumed to be generally known, the translator has chosen to make a paraphrase rather than to borrow them 
or to make a direct translation .

Sammanfattning

År 1723 publicerades en lag som reglerade de rättigheter och skyldigheter som tillkom såväl den som 
upptäckte mineraler på egen eller andras mark, som den som ägde marken . Lagen publicerades först på 
svenska, den översattes också till finska, och elva år senare, 1734, trycktes även en samisk översättning. 
Såvitt jag vet existerar det inte någon annan tryckt översättning av en kunglig förordning till samiska, vilket 
kan vara en orsak till varför lagen hittills inte har uppmärksammats av den samiska språkforskningen; den är 
heller inte upptagen i Qvigstad & Wiklunds bibliografi över samisk litteratur (1899).

Större delen av den litteratur som trycktes på samiska före 1900-talet var huvudsakligen producerad i 
kyrkans tjänst, och har därför ett innehåll med kyrklig anknytning . Översättningen av minerallagen ger prov 
på användningen av samiska inom ett helt annat ämnesområde som också kräver en annan terminologi. I 
artikeln tittar jag närmare på hur översättaren har behandlat tre olika språkliga drag: a) namn på mineraler 
och bergarter b) så kallade stilmarkörer och c) administrativa termer . 

Resultatet pekar på att den samiska översättningen är mindre formell än den kanslisvenska som den 
kungliga förordningen är skriven på . Det verkar som om översättaren har strävat efter att den ska vara 
begriplig för den samiska allmogen . Latinska lånord som kan antas vara kända har fått en samisk ändelse . 
Då ord och termer i texten inte kan antas vara allmänt kända, har översättaren valt att göra en förklarande 
omskrivning i stället för att låna in dem eller att göra en direktöversättning . 
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Hög tid att rädda den samiska 
kulturhistorien från att skövlas och 
sprängas bort: Fallstudie från Kallak – 
Gállok

Gunilla Larsson

En gruvboom pågår inom Sápmi, samer-
nas land. Marker grävs upp, förstörs och 

förändras för all framtid. Samtidigt har det 
samiska kulturarvet som finns i dessa marker, 
som fornlämningar, aldrig blivit fullständigt och 
systematiskt inventerat eller skyddat.

Marken, landskapen innehåller viktiga spår 
av den samiska kulturhistoria som hittills aldrig 
blivit skriven. Dessutom har det länge till stor 
del såväl saknats kunskap om och fokus på att sä-
kerställa just samisk kulturhistoria. Däremot har 
det som definieras som svensk kulturhistoria do-
kumenterats sedan 350 år tillbaka. På senare tid 
har satsningar gjorts för att säkerställa fornläm-
ningar så att de inte kan förstöras vid industriella 
exploateringar. Då kunskaper om det samiska 
kulturarvet varit bristfälligt och satsningar på att 
säkerställa samiska lämningar inte kunnat göras 
i samma utsträckning har inte dessa registrerats, 
och åtnjuter därför betydligt sämre skydd, om de 
ens identifieras innan de förstörs. Risken är att 
de helt enkelt försvinner och därmed försvinner 
oerhört viktiga pusselbitar för att lära oss mer om 
vår samiska historia och inte minst svensk-samis-
ka relationer över årtusenden. Samers historia, 
och även möjligheter att bevisa sina rättigheter 
till vissa områden, något som varit avgörande i 
flera rättsfall om markrättigheter, som Girjas-
målet 2015 (Torp, 2016), Härjedalsmålet 2004 
(Rumar 2014; Sikku 2014a), Skattefjällsmålet 
(Sikku 2014b) riskerar därmed att försvinna. 

I Sverige finns idag Kulturmiljölagen som är 
ett viktigt skydd för fornlämningar. Att skydda 
det arv, det kulturminne som finns i markerna 
har ansetts som viktigt ända sedan 1600-talet. I 
och med digitaliseringen kan olika samhällsaktö-
rer numera tämligen enkelt hitta igen fornläm-
ningar så att de inte förstörs vid nya exploate-

ringar. Ett stort problem här är dock att dels är 
de samiska områdena väldigt dåligt inventerade, 
och de allra flesta lämningarna har aldrig regist-
rerats i det nu existerande digitala arkivet FMIS. 
Dels finns det trots att det under 1980-talet och 
tidigt 1990-tal utvecklades specifika metoder för 
att identifiera just samiska lämningar, ett glapp 
i kunskapsöverföringen till yngre arkeologer. 
Dessutom har dessa metoder utvecklats och an-
vänts mest i norr, som ett led i den satsning som 
gjordes vid Riksantikvarieämbetets regionkontor 
i Luleå, FrNord, 1984–1996. Detta hann dock 
göras endast inom begränsade delar av Norrbot-
ten och Västerbottens län, och obefintligt inom 
övriga delar av de områden i landet där samer 
bott. När Riksantikvarieämbetets fornminnesin-
ventering lades ner, hade största delen av Sápmi 
inte inventerats alls med de nya kunskaper och 
metoder som utvecklats vid FrNord. 

Detta är ytterst allvarligt, då det innebär att 
med ökade exploateringar kan den samiska his-
torien helt enkelt sprängas bort. I denna artikel 
ska jag beskriva bakgrunden till denna situation, 
visa på hur konsekvenserna för specifikt i det 
gruvhotade Kallak – Gállok, visa mitt arbete 
med att säkerställa samiska lämningar, samt ge 
förslag på vad som bör göras omgående. Min 
forskning som ligger till underlag och arbetet 
med denna artikel har delfinansierats av två 
forskningsprojekt.* 

* May-Britt Öhmans forskningsprojekt Nedan för-
däm ningarna: Säkerhet, risk och resiliens vid de 
sub-arktiska dammarna (Vetenskapsrådet 2010–
2012), samt Älvar, motstånd, resiliens: Hållbara 
framtider i Sápmi (Formas 2012–2015), placerat 
vid Teknovetenskapliga forskargruppen,  Centrum 
för genusvetenskap, Uppsala Universitet.
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350 år av fornminnesinventeringar – för svensk kulturhistoria men inte samisk

Svensk kulturhistoria och fornminnen har do-
kumenterats sedan 350 år, det började redan på 
1600-talet. År 1630 etablerades Riksantikva-
rieämbetet av Gustav II Adolf, med Johannes 
Bureus – Johan Bure – som den förste riksanti-
kvarien. Den första lagen som stiftades för att 
skydda fornminnen fastslogs år 1666: ”Placat 
och Påbudh, Om Gamble Monumenter och 
Antiquiteter” (Riksantikvarieämbetet 2012a/b). 

Under 1700-talet gjordes anteckningar om 
fornlämningar och fornminnesplatser, däribland 
av Carl von Linné. Efter att Sverige splittrats med 
förlusten av Finland 1809, påbörjades försök 
med att skapa en ny nationell svensk identitet. 
Nationen skulle formas med hjälp av romantisk 
litteratur och de fornnordiska myterna var en 
viktig inspiration, och fornlämningarna var vik-
tiga delar i detta nationsbygge. Fornlämningsin-
ventering i modern tid startade vid sekelskiftet 
1900. De myter och förståelser som byggts upp 
under 1800-talet följde med, svenskheten var 
en självklar utgångspunkt. 1937 beslutades i 
Riksdagen att en ekonomisk karta skulle ges ut 
i skala 1:10 000, och att fornlämningarna skulle 
redovisas på denna karta. 1974 togs ett beslut 
om att påbörja en ny inventering, för att kunna 

ge ut en reviderad version av den ekonomiska 
kartan. Nu fick särskilt utbildade arkeologer allt 
större plats och inventeringens uppgifter kom 
att bli en viktig del i samhällsplaneringen. Det 
blev en del av underlaget för att skydda och in-
tegrera fornlämningarna som integrerad del i det 
moderna samhällsbygget med alltfler industriella 
exploateringar (Magnusson, 2009). 

Fokus har alltså hela tiden varit främst på att 
framställa det svenska kulturarvet, att utmåla en 
svensk nation, en svensk historia. Den samiska 
historien och kulturarvet har inte getts något 
större utrymme. I samband med de omfattande 
vattenkraftsexploateringarna som till avgörande 
del utfördes i samiskt territorium genomfördes 
ett antal inventeringar. Dessa var viktiga för 
att identifiera samiska lämningar, men det har 
dock i efterhand visat sig att inventeringarna 
var bristfälliga. Nu är väldigt mycket lagt un-
der vatten och förstört eller förstörs. På många 
platser har lämningar inte ens identifierats, utan 
förstörts utan föregående undersökning, se till 
exempel Manker 1944; Janson/Hvarfner, 1960; 
Norrman, 1987; Biörnstad, 2006; Jones, 2015; 
Palmbo, 2015.  Ett intensivt skogsbruk med 
markberedningar förvärrar situationen. 

Hur kan man identifiera samiska fornlämningar? 

För att kunna identifiera samiska lämningar är 
det avgörande att ta med lokal samisk kunskap, 
minnen och berättelser. Kunskap om skogssa-
miska och fjällsamiska livsvillkor och näringar 
ger förståelse för i vilka miljöer man kan hitta 
lämningar efter visten, och hur förekomsten av 
ett viste påverkat vegetationen på platsen. Också 
kunskapen om vilka typer av lämningar som 
man kan hitta på, eller i närheten av ett viste 
skulle ytterligare ha resulterat i att fler skogs- och 
fjällsamiska kulturmiljöer registrerats också i 
norr om detta hade tagits på allvar tidigare. 

Många lämningar har just för att denna 
kunskap utelämnats inte uppmärksammats och 
registrerats vid inventeringar och arkeologiska 
utredningar, vilket inneburit att de inte har ett 
verksamt skydd enligt kulturmiljölagen och hel-

ler ännu inte fått bidra till att vara en del av den 
samiska historia som väntar på att skrivas.

Dock har kunskap numera utvecklats och 
finns tillgänglig, för den som medvetet vill an-
vända sig av den. De senaste decennierna har 
man till viss del inom akademisk och museal 
kulturhistorisk forskning faktiskt lärt sig att 
känna igen och återfinna lämningarna efter den 
samiska kulturhistorien, de lämningar som fort-
farande finns kvar i markerna.

Spåren finns dessutom än så länge kvar i 
marken på många ställen, i de områden som inte 
ännu skövlats. Det handlar om de gamla mjölk-
ningsvallarna där gräs och örter fortfarande växer 
frodigt, det är de låga runda jordvallarna som 
finns kvar av kåtans väggar, det är den övervuxna 
árran, den samiska eldstaden, där man med hjälp 
av jordsond kan känna härdstenarna och kan 
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finna kol från för länge sedan slocknade eldar. 
Det är också de grunda källargroparna, burra 
och buorna, där mjölk och kött förvarats. Det är 

gränsrösen som markerats och ännu vittnar om 
de samiska skatteland som staten tog. 

Gränsröse – markering för gräns av  
skatteland i sydöstra delen av Storumans kommun .  
Foto: Gunilla Larsson .

Karta över skattelanden i Jokkmokk, ur Filip Hultblads doktorsavhandling vid Uppsala
universitet 1968: Övergång från nomadism till agrar bosättning i Jokkmokks socken.

De få publicerade undersökningar som gjorts av i 
FMIS registrerade lämningar, kan berätta om att 
här har funnits en befolkning som levt på jakt, 
fångst och fiske sedan istiden. De undersökning-
ar som har gjorts av mjölkningsvallar vittnar om 
att en begränsad tamrenskötsel funnits där redan 
för tvåtusen år sedan (Aronsson 1991, 1995). 
Spåren visar att samer funnits länge även vid 

Bottenvikskusten, där undersökningar på Hol-
mön vittnar om en sjösamisk kultur (Broadbent 
& Edvinger 2009; Broadbent 2010). 

Med Riksantikvarieämbetets satsning vid 
FrNord 1984–1996, utvecklades metoder och 
kunskaper, som möjliggjorde att hitta igen sa-
miska lämningar. 

Hoten mot det samiska kulturarvet

Det samiska kulturarvet utgörs av lämningar, 
minnen, traditioner och kunskaper.  Utan 
insatser för att dokumentera och bevara det, 
riskerar det att förstöras av gruvdrift, vägbyggen, 
markberedning inom skogsbruket och annan 
miljöpåverkande verksamhet i tidigare skyddade 
områden i Sápmi. Redan 1998 kunde Riks-
antikvarieämbetet konstatera i sitt framtagna 

program Bevarande av det samiska kulturarvet att 
”[m]ånga av de fysiska uttrycken för det samiska 
kulturarvet hotar att försvinna. Samiska läm-
ningar riskerar att städas bort vid exploatering 
genom skogsbruk, utbyggnad av infrastruktur, 
gruvdrift eller att av okunskap vårdas på ett 
okänsligt sätt” (Mulk, 1998:7). 
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Denna hotbild har under det sista decenniet 
förstärkts kraftigt, samtidigt som kunskapsupp-
byggnad och dokumentation har begränsats 
avsevärt, särskilt efter det att Riksantikvarieäm-
betets riksomfattande, oberoende, systematiska 
fornminnesinventering lades ned och utfasades 
1996–2001. Under de sista åren genomfördes 
enbart vissa inventeringar i fjällområdena. För-
visso har länsmuseerna, Ájtte – svenskt fjäll- och 
samemuseum, samebyar och lokala aktörer gjort 
förtjänstfulla insatser i begränsade områden efter 
detta, liksom inom projektet ”Skog och Histo-

ria” (Liedgren & Hedman, 2005) där också vissa 
insatser gjorts. Det är dock viktigt att förstå att 
man oftast ligger efter exploatörerna, man hinner 
inte inventera i samma takt som de destruktiva 
exploateringarna görs och spåren försvinner. 

I övrigt görs utredningar i enlighet med 
Kulturmiljölagen (SFS 1988:950) inom de 
avgränsade områden där exploatören angett att 
en exploatering ska ske, och de bekostas då av 
exploatören. Som vi har sett från Kallak – Gál-
lok, som diskuteras i denna artikel, är dock dessa 
områden ofta för snävt tilltagna. 

Det största hotet idag är bristen på kunskaper om det samiska kulturarvet

Riksantikvarieämbetet utvecklade, framförallt 
vid Fr Nord 1984–1996, både metoder för att 
hitta och kunskaper om samiska lämningar. 
Knappt hade dock den systematiska invente-
ringen baserad på dessa nya kunskaper kommit 
igång, innan den lades ner och ansvaret för 
fortsatt inventering lades över på länsmuseerna. 
Uppbyggnaden av kunskapsunderlaget genom 
systematiska fornminnesinventeringar upphör-
de, trots att endast en bråkdel av Sápmi under-
sökts. Idag görs i huvudsak endast arkeologiska 
utredningar inför exploateringar. Länsstyrelsen, 
som tillsätter utredningsområdena, famlar i 
blindo då man saknar kunskaper om fornmin-
nesbilden och det kulturhistoriska landskapet i 
området, eftersom inte ens förstagångsinvente-
ringar gjorts i mer än en bråkdel av området. 
Länsmuséerna har haft små resurser och enbart 
kunnat göra begränsade undersökningar utöver 
de utredningar som gjorts. De arkeologiska 
utredningar och exploateringsundersökningar 
som måste genomföras inför industriella ingrepp 
i ett specifikt område (exempelvis för vägar, 
gruvor, vindkraftverk) ger endast små titthål in i 
historien. Dessa titthål görs utan att något sam-
manhang på det sätt som kunde erhållas genom 
de heltäckande inventeringar som utfördes av 
Riksantikvarieämbetet – kartblad för kartblad, 
område för område – ges. Endast en mycket 
liten del av Sápmi hann undersökas överhuvud-
taget vid Riksantikvarieämbetets inventeringar, 
medan områden av betydelse för den ”svenska” 

identiteten kring jordbruksbebyggelsen i södra 
Sverige, i vissa fall hunnit både förstagångsin-
venteras och revideringsinventeras. Men en kon-
tinuerlig fornminnesinventering är nödvändig i 
hela landet, utifrån ständigt nya, förändrade och 
fördjupade kunskaper om fornlämningar och 
kulturarv, som också Hermodsson har påpekat 
i sin avhandling (2016). Fornlämningsbilden 
i FMIS, som används som forskningsunderlag 
och underlag för samhällsplanering, visar inte 
den verkliga bilden av utbredning av vissa typer 
av fornlämningar, utan vilka kunskaper man 
hade om olika typer av fornlämningar vid den 
tiden då området inventerades. Kunskapsupp-
byggnaden är en ständigt pågående process, nya 
fornlämningar identifieras och definieras. För 
fyrtio år sedan kände vi varken till röjningsrös-
eområden från bronsåldern, maritima fornläm-
ningar eller samiskt kulturarv, och dessa typer 
av lämningar saknas i FMIS i de områden som 
inventerades då och som inte har reviderats se-
dan dess. Kunskaper om i synnerhet det skogs-
samiska kulturarvet började byggas upp först 
på 90-talet strax innan inventeringen lades ned 
och denna typ av lämningar saknas nästan helt 
i FMIS. Våra kunskaper om skogssamiska läm-
ningar, liksom generellt om samiska lämningar 
i skogslandet, i kustlandet, liksom i Mellansve-
rige, är fortfarande i det närmaste obefintliga. 
Detta kulturarv är därför i högsta grad hotat 
av förstörelse genom att det inte är definierat, 
dokumenterat och registrerat.
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Kvardröjande tendentiös, nationalistisk arkeologi och historieskrivning

Den svenska historieskrivningen och arkeolo-
giska forskningen präglades långt fram i tiden 
av en nationalistisk och rasistisk historiesyn. 
Denna har i många fall dröjt sig kvar till våra 
dagar. Forskning och fornminnesinventering har 
styrts av föreställningar med rötter i 1800-talets 
bild av Sverige: en nation, ett folk och en his-
toria. Samerna exkluderades från den nationella 
historieskrivningen. De utmålades utifrån social-
darwinismens och rasbiologins tankegångar som 
en lägre stående ras, då många renskötare levde 
ett nomadiskt liv, och många samer fortfarande 
hade jakt och fiske som viktiga näringar, vilka 
sågs som utgörande tidigare faser på den tänkta 
utvecklingsstegen mot civilisationen. Samer och 
många andra urfolk bedömdes vara historielösa 
(Broberg 1993; Hagerman 2006; Hagström 
 Yamamoto 2010; Ojala 2012) 

Man skulle kunna tänka sig att det hade skett 
en förändring, att en uppgörelse hade gjorts med 
denna rasistiska syn på samer. Men dessvärre 
lever föreställningarna i mångt och mycket kvar. 
Samisk kulturhistoria och även nutid osynliggörs 
konsekvent inom det svenska utbildningssyste-
met. Inom lärarutbildningen i historieämnet vid 
svenska universitet ägnas många gånger mindre 
än tio sidor av hela grundkursen åt samernas 
historia, och historiska sammanhang synliggörs 
inte. Det är min egen erfarenhet från Uppsala 
universitets kurs vid Gotlands högskola. I den av 
universiteten allmänt använda kurslitteraturen 
för Historia A, dyker samerna upp ur tomma 
intet plötsligt i sen historisk tid, utan några 
vettiga sammanhang och mycket kortfattat och 
generaliserande. Avsnittet utgör sammanlagt 4 
sidor av de 1000-tals sidor som utgör kurslittera-
turen. Samma vittnesmål kommer från kollegor, 
utbildade vid bland annat Stockholms universi-
tet, där Samisk historia har införts endast som en 
tillvalskurs, inte något som alla blivande lärare 
ska läsa (jfr även Svalastog, 2014; Svonni, 2015).

Denna rasistiska och nationalistiska histo-
riesyn präglade länge även fornminnesinvente-

ringen. Fanns det inte samma typ av lämningar 
som i södra Sverige, så drog man slutsaten att 
det inte hade funnits människor där, innan 
svenskarna koloniserade det som ansågs vara 
nästan jungfrulig mark i norr. Enstaka jägare 
och fiskare räknade man inte med, och de 
samiska lämningarna sorterades in under et-
nografi och inte arkeologi. De inventeringar 
som gjordes inför vattenkraftsutbyggnaderna 
längs älvdalarna förändrade till viss del denna 
bild av obefolkade trakter i norr. Överallt längs 
älvstränderna påträffades fångstfolkets bo-
platser, vilket indikerade att området hade en 
outforskad förhistoria som skiljde sig från södra 
Sverige (Hvarfner 1958:25).

Det var först då Riksantikvarieämbetets 
lokalkontor i Luleå öppnat 1984 och med nya 
metoder inlett systematiska fornminnesinven-
teringar i Norr- och Västerbotten, som man 
började hitta boplatser och fornlämningar av 
en annan typ än i södra Sverige, bland annat 
genom användandet av en så kallad jordsond. 
Tusentals tidigare okända boplatser, härdar, 
fångstgropar, spår efter kåtor och visten, och 
många andra lämningar påträffades och forn-
lämningstätheten visade sig vid specialinvente-
ringar motsvara den i södra Sverige, men det 
rörde sig om helt andra typer av lämningar än 
de man hittar söderut. Det rikhaltiga kulturar-
vet i norr, där de samiska lämningarna ingick, 
började uppmärksammas, dokumenteras och 
registreras. Metoder, kompetens och kunskaps-
underlag byggdes upp. Ett program togs fram 
1998 av Riksantikvarieämbetet i samråd med 
länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, 
Jämtland, Västernorrland och Dalarna, Ájtte, 
Svenskt Fjäll- och Samemuseum, Silvermuséet 
och Nordiska muséet. Men den systematiska 
inventering som utfördes här med dessa nya 
kunskaper och kompetenser i Norr- och Väs-
terbotten, hann i stort sett bara påbörjas och 
endast små områden undersökas, innan den 
slutligt lades ned (Liedgren & Hedman 2005).
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Med hjälp av systematiska inventeringar och verktyget jordsond som 
började användas av Riksantikvarieämbetet 1984 kunde man hitta tu-
sentals samiska lämningar . Med sond kan man känna av härdstenar 
och finna kol från för länge sedan slocknade eldar. Här används en 
sond av Gunilla Larsson vid undersökningar i Gállok – Kallak 2012 . 
Foto: May-Britt Öhman

Områden som omfattats av Riksantikvarieämbetets fornminnesinven-
teringar 1996 . Ljust grönt är förstagångsinventering, mörkt grönt re-
videringsinventering . Efter Fornminnesinventeringen – nuläge och 
kompletteringsbehov. En riksöversikt. Riksantikvarieämbetet 1997. 
Stockholm .

Samisk arkeologi och kulturhistoria vid Gállok – Kallak, en fallstudie .

Gállok (Kallak) ligger på en ö i Lilla Lule älv. 
Platsen ligger mycket strategiskt längs en gam-
mal handelsled mot Norge. Den ligger även vid 
flyttleder för renskötseln som använts av Tuor-
pon och Sirges fjällsamebyar, och fortfarande 
används av dessa liksom den år 1945 ur delar av 
dessa byar skapade samebyn Jåhkagasska. Ön har 
dessutom utgjort kärnan i ett skogssamiskt skat-
teland ”Tjäruborgares land” (Hultblad 1968) 
och den lilla sjön Gállokjaure har givit namn åt 
en samisk släkt, som troligen därför kan ha haft 
ett viste vid sjön som namngivit den. Trots alla 
dessa indikationer på att vi här står inför läm-
ningarna efter ett kulturlandskap där människor 
vistats under långa tider, har aldrig 1900-talets 
fornminnesinventeringar genomförts systema-
tiskt i detta område. 

Däremot gjordes inför vattenkraftsregle-
ringen 1960–61 en avsökning och inventering 
längs stränderna inom dämningsområdet. 
Då hittades en boplats vid stranden söder om 
området (Registrerad i Riksantikvarieämbetets 
fornminnesregister, i följande text förkortat till 
Raä, som Jokkmokks socken nr 131:1), samt en 
annan öster om området vid Vuolleluobbal (Raä 
132:1 Jokkmokks socken). Grottor (Raä 48:1–2 
Jokkmokks socken) som ansågs kunna vara den 
ena av de två av Manker (nr 249 i förteckning-
en över offerplatser hos Manker 1957) nämnda 
offerplatserna var de enda som registrerades i sam-
band med Riksantikvarieämbetets förstagångs-
inventering 1938–1977. Däremot registrerades 
inga lämningar alls vid andragångsinventeringen 
1977–1994, som aldrig hann komma till detta 
område. Mankers andra angivna offerplats i om-
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rådet (nr 248 i förteckningen över offerplatser hos 
Manker 1957) lokaliserades aldrig då (Raä 47 i 
Jokkmokks socken), men den kunde med hjälp 
av ortsbefolkningens uppgifter återfinnas vid den 
kompletterande utredning som jag utförde 2012 
(Larsson, 2015(2012)). Skogsbruk, vägar och be-
byggelse har kunnat etableras fritt eftersom man 
inte känt till några fornlämningar, eller haft något 
underlag för bedömning baserat på inventeringar. 

Det stora hotet har kommit med de senaste 
årens gruvboom. Den har uppmuntrats av en låg 
gruvskatt, höga malmpriser och att man släppt 
prospekteringen fri i detta kärnområde i Sápmi. 
Detta trots att det är områden som fortfarande 
utgör lagskyddade riksintressen för rennäring-
en, används av samebyar vars renskötsel ingår i 
världsarvet Laponia och även innefattar känsliga 
naturområden. Enligt Kulturmiljölagen (SFS 
1988:950, §1,10–11) ska områden som ska ex-
ploateras först utredas arkeologiskt för att klarläg-
ga om det finns fornlämningar. Det har visat sig 
att gruvbolag anger dessa områdens omfattning, 
men anger oftast betydligt snävare områden än 

som i verkligheten berörs av miljöpåverkan i form 
av vägar, tunga transporter genom landskapet av 
provborrningsaggregat och övriga förberedelser 
för provborrning, provbrytning och planerad 
brytning med alla dess anläggningar och infra-
struktur. Detta är fallet även i Gállok.

I Gállok planeras för omfattande gruvverk-
samhet av det brittiska bolaget Beowulf Mining 
AB. Det område som bolaget har haft verksam-
heter i är betydligt större än det område som 
angavs till länsstyrelsen och i vilket Norrbottens 
museum senare gjorde en arkeologisk utredning 
under några veckor 2011, varvid 29 lämningar 
hittades, varav de 9 fasta fornlämningarna ut-
gjordes av härdar (Lundmark & Palmbo 2012:3). 
Även utanför det av gruvbolaget till Länssty-
relsen angivna området har stora markskador 
åstadkommits i samband med prospektering 
och provborrning. Detta kunde undertecknad 
konstatera 2012 vid den kompletterande inven-
tering som gjordes då. I ett fall låg en borrkärna 
kvar på en sönderkörd kulturhistorisk lämning 
utanför utredningsområdet.

Gállok – Kallak ön i Lilla Lule älv . Här planeras för en gruva som med slamdammar och gruvområde kom-
mer att täcka större delen av ön . På bilden syns de lämningar som hittades 2011 (gula prickar) respektive av 
Gunilla Larsson, 2012 (lila prickar) . Kartan är upprättad av Sebastian Liahaugen, Uppsala universitet, 2014 . 
Baserad på Fastighetskartan ©copyright lantmäteriet i2012/921 .
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Det markområde som är planerat att beröras di-
rekt av verksamheter kopplat till gruvan, såsom 
det stora dagbrottet – 300 meter djupt, varphög-
ar, slamdammar, klarningsdamm, vattenmaga-
sin, anrikningsverk, deponi för anrikningssand 
m.m., utgör 1500 hektar, eller 15 kvadratkilo-
meter (Hifab 2013:14). Då är inte nya tillfart-
svägar, nya bostäder och arbetarbaracker, eller 
flyttad kraftledning medräknat. 

Detta är således ett enormt exploaterings-
område och även det av bolaget till länsstyrelsen 
2011 angivna området är stort, varför man valde 
bort en del områden där man inte ansåg att 
möjligheten att hitta fornlämningar var lika stor. 
Bland annat valde man att inte utreda ytor just 
”på grund av förekomst av många mindre myr-
stråk och fuktigare mark” (Lundmark & Palmbo 
2012:16).

Inom ramen för min forskning inom, och 
delvis finansierat inom ramen för forskningspro-
jektet Nedan fördämningarna lett av May-Britt 
Öhman (2010–2012) samt också på uppdrag 
av markägare i Björkholmen och Randijaure 
inledde jag genom mitt företag Revita Archaeo-
logy and History en kompletterande arkeologisk 
utredning 22–25/9 2012. Syftet var att återfinna 
de skogssamiska lämningarna (Larsson 2014, 
2015). När vi var på plats framgick det att JI-
MAB, dotterbolag till prospekteringsbolaget Be-
owulf Mining, rört sig inom ett betydligt större 
område än angivet, varför några goda lägen även 
utanför föregående års utredningsområde besök-
tes. Under de fyra dagarna påträffades samman-
lagt 25 fornlämningslokaler (se bild ovan). Mitt 
forskningsprojekt vid Centrum för genusveten-
skap, Uppsala universitet ”Skogssamiskt kultur 
från ett genusperspektiv”, har haft som delmål 
att identifiera och definiera det skogssamiska 
kulturarvet inom ramen för två skogssamiska 
skatteland; skattelandet Skällarim sydväst om 
Jokkmokk och Tjäruborgares land vid Gállok.

Min forskning har visat att skogssamiska 
boplatsvallar anläggs vid sjöar och myrar. I mitt 
undersökningsområde skattelandet Skällarim 
söder om Jokkmokk ligger de flesta vallarna vid 
myrar, där bra sommarbete för skogsrenar fun-
nits. Skogsrenen har inte sommarbete i fjällen, 

utan betar på myrar i skogslandet sommartid. De 
myrstråk och fuktiga marker som man valt att 
undvika vid utredningen, är således de områden 
där många lämningar mest troligt kan återfinnas, 
enligt mina forskningsresultat.

Vid sjöarna har man bedrivit fiske sommar-
tid, därför ligger en del vallar ibland vid sjöar. I 
Tjäruborgares land är Gállokjaure den viktigaste 
sjön, och här återfanns två boplatser. Sjön har 
varit central inom skattelandet och även givit 
namn åt en samisk släkt. Vid den ena boplatsen 
vid Gállokjaure låg också en myr där man haft 
renbete och här fanns också spår av en timrad 
kåta av traditionell skogssamisk typ med väggar 
av tre stockvarv. Knuten var av en typ som enligt 
Arnstberg använts till och med 1700-talet (Arn-
stberg 1977). Ofta timrades kåtan på en sten-
grund för dräneringens skull. En sådan grund 
fanns på den andra boplatsen som jag återfann 
vid bäckutloppet. I mitten av kåtan fanns spår 
av en härd, där kol gav en datering till 1200-tal.

Min forskning kring skogssamiskt kulturarv 
baserar sig både på etnologiska och arkeologiska 
källor. Uppteckningar, berättelser och intervjuer 
kopplas till de lämningar som kan återfinnas på 
platser som omnämnts. Dessa jämförs med de 
lämningar som hittas vid inventeringarna. Kyr-
koböcker och historiskt källmaterial berättar om 
vilka som bott här och vad de levt på. Enligt min 
forskning kring skogssamiskt liv förr, hade man 
små hjordar av renar, framförallt för mjölkning 
och transporter, i äldre tider hade man också 
renar som lockrenar vid vildrensjakten. Skogs-
renskötseln var bara en del av en mycket varierad 
ekonomi. Mjölkningen av renarna var central 
inom all äldre samisk kultur och huvuddelen av 
dieten vid förra sekelskiftet var mjölkprodukter 
(Awebro 2000:187). En vanlig rätt var kombo, 
kvanneblad i renmjölk som då tjocknade till en 
grötliknande konsistens och förvarades i träkag-
gar i källargropar eller kallkällor på visteplatsen/
boplatsvallen. En annan rätt var juobmo av ängs-
syra som tidigare kokats i renvassla, blandad med 
renmjölk som också kunde förvaras i månader i 
källargropen buorna, som man nästan alltid kan 
finna vid boplatsen. Vid båda boplatserna vid 
Gállokjaure finns källargropar buorna. 
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Källargrop buorna vid skogssamisk boplats från 1200-talet 
invid Gállokjaure . Foto: Gunilla Larsson .

Árran – samisk eldstad – vid Gállok .  
Foto: Gunilla Larsson .

Mårkan, dragplats för båtar mellan sjöarna,  
Parkijaure och Skalka . Foto: Gunilla Larsson

Fikapaus under inventeringarna i Gállok – Kallak . Lokal-
befolkning deltog och bidrog med expertis och oumbärlig 
lokalkännedom i undersökningarna . Jordsonden syns i 
bilden . Foto: Gunilla Larsson .

På mjölkningsvallarna där man samlat renarna, 
har marken gödslats och näringshalten är hög. 
Därför så kännetecknas dessa i båda mina un-
dersökningsområden vid Gállok och Skällarim 
av från omgivningen avvikande vegetation med 
gräs, örter som kräver hög näringshalt och enar. 

Handel och hantverk har tidigare varit 
centralt inom skogssamisk kultur. Även tjär-
bränning, smide, pälsdjursjakt och fiske har 
varit viktiga delar i den skogssamiska varierade 
ekonomin. Vid både Skällarim och Gállok fanns 
tjärdalar från denna verksamhet. Tjära var en 
handelsvara och vid Gállok har den varit så 
omfattande att den givit namn åt skattelandet 
”Tjäruborgares land”. Spår av denna typ av läm-
ningar från verksamheter som faller utanför den 
traditionella bilden och myten om samisk kultur, 
söker man sällan efter i samiska områden, så inte 
heller i Gállok, där denna typ av lämningar och 
verksamhet inte berördes i utredningen. Enligt 

Hultblads undersökning, som inte heller tagits i 
beaktande har vid sidan om tjärbränningen även 
pärlfiske efter flodpärlmussla varit en viktig verk-
samhet för de samer som innehaft Tjäruborgares 
land.

Handel med tjära, näver, trähantverk, ro-
tarbeten, renprodukter, pälsverk, torkad fisk, 
renost och mycket annat har varit central inom 
samisk kultur och man gjorde långa handels-
resor både till Norge, till städer söderut och i 
äldre tider till länder på andra sidan Östersjön. 
Arkeologiska lämningar från handelsfärder 
med båt är i nordväst mårkan, dragplatsen för 
båtar, mellan Parkijaure och Skalka, samt ett 
flertal andra lämningar upp mot Björkholmen. 
När turistresorna till Kvikkjokk och fjällen tog 
fart under slutet av 1800-talet och början av 
1900-talet, anlade man ”nya mårkan”, där man 
istället gick mellan sjöarna där större turistbåtar 
väntade. I Björkholmen fanns vid denna tid ett 
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hotell för de resande, vars grund också regist-
rerades.

Området har varit och är även centralt inom 
fjällsamisk kultur. Här har flyttlederna passerat 
mellan sommar- och vinterbetesland, flyttleder 
som riskerar att kapas av gruvverkssamheten 
och därmed omöjliggöra den enda kvarvarande 
renskötseln. Norr om det tidigare utrednings-
området återfanns vid Jåhkågasskas (tidigare 
Tuorpons) västra flyttled invid Parkijaure, intill 
rådande rastbetesområde, boplatslämningar som 
härrör ända från stenålder fram till 1900-tal. 

Endast en liten del av området och av de 
lämpliga lägen som finns för samiska lämningar 

hann avsökas vid denna begränsade utredning. 
Det visar ändå att inte endast mer omfattande 
utredningar behövs, utan en intensifierad kun-
skapsuppbyggnad genom oberoende, systema-
tiska fornminnesinventeringar för att rädda och 
bevara det samiska kulturarvet. 

Det ska inte enbart fungera som minnesmär-
ken, utan också som källmaterial till en reviderad 
historieskrivning, där även den samiska historien 
får utrymme. Det är nödvändigt om kulturmiljö-
vården ska få ett bedömningsunderlag före, och 
inte efter, exploatörernas destruktiva framfart. 

Avslutande ord

Den rikstäckande, oberoende fornminnesin-
venteringen med syfte att få en helhetsbild över 
fornlämningsbeståndet för kulturmiljövård och 
samhällsplanering, och med målsättningen att 
bygga upp ett kunskapsunderlag kring kulturar-
vet, avslutades just när metoder för att identifiera 
samiska lämningar hade börjat utvecklas. Den 
ersattes med en decentraliserad titthålsarkeologi, 
baserad på små projekt och exploateringsfinan-
sierade, begränsade undersökningar. Medan 
kartblad inom traditionellt ”svenska” områden 
i södra Sverige har sökts av både två och tre 
gånger, har enorma områden inom huvuddelen 
av Sápmi inte inventerats systematiskt en enda 
gång. De arkeologiska spåren efter den samiska 
kulturhistorien, som ännu inte utforskats och 
skrivits, riskerar därför att helt försvinna om inte 
en oberoende, systematisk fornminnesinvente-
ring återupptas i syfte att erhålla kunskap om 
och bevara det samiska kulturarvet. Detta måste 
göras mot bakgrund de nya forskningsresultat 
som ger en mer nyanserad bild av samisk kultur 
och ekonomi i äldre tider, och där även samiska 
lämningar i Mellansverige, i skogsområdena och 
vid kusten, tas i beaktande.

Det är svårt att se skillnaderna i kunskaps-
uppbyggnad genom fornminnesinventeringen 
mellan ”samiska” och ”svenska” områden, som 
annat än en kvardröjande diskriminering av, ja, 
faktiskt ett rentav rasistiskt förhållningssätt gent-
emot samisk kultur. Det har dessutom långtgå-
ende konsekvenser för historieskrivning och 

förutsättningarna för kulturarvets bevarande. 
Det enda sättet att motverka denna situation är 
att återuppta den oberoende fornminnesinven-
teringen i samiska områden och inte avsluta den 
förrän samma nivå uppnåtts som i övriga landet. 

Först när sådana omfattande inventeringar 
har gjorts finns tillräckligt underlag för länssty-
relserna att fatta beslut i frågor som rör planerade 
exploateringar. Annars riskerar det dåligt doku-
menterade och outforskade samiska kulturarvet 
att sprängas bort, innan det ens fått möjligheten 
att användas för att utgöra grunden för en re-
viderad historieskrivning som även innefattar 
samernas historia. Det är av största vikt att olika 
intresserade aktörer, både från samiskt håll, sa-
miska organisationer, Sametinget, men även an-
dra som anser att det är viktigt att lyfta fram en 
fullödigare historia, det samiska kulturarvet och 
kulturhistoria, och nutid, driver på för att forn-
minnesinventeringen återupprättas och att mer 
omfattande inventeringar görs omgående innan 
mer har hunnit förstöras. Kunskapen finns, och 
kan överföras, metoderna är utvecklade och kan 
läras ut till nya generationer arkeologer och in-
venterare, och inte minst till lokalbefolkningen 
som är intresserad av sin egen historia. Medel 
måste avsättas för ändamålet, Svenska staten 
måste ta ansvar för utraderingen av den samiska 
historien och åtgärda det. Allt finns på plats, det 
är bara att sätta igång! 
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Abstract

This article discusses the problem concerning the lack of knowledge about Sámi archaeology and history . 
One important base for our knowledge, the ancient monuments, have not been sufficiently surveyed, docu-
mented and analysed. This situation is a consequence of old Social Darwinist ideas of the Sámi as a people 
without history, as well as a remaining nationalistic bias where Swedish archaeology is the norm . 

The article deals with the threats to the Sámi cultural heritage, which, if not surveyed and registered, is 
likely to be destroyed by current forestry practices as well as other types of exploitations .

While most of southern Sweden has been subject for both primary and secondary survey for ancient 
monuments by the National Board of Antiquities until it was mainly finished 1996 (2001), most of Sámi 
territories have not been surveyed at all .

A case study from Gállok outside Jokkmokk, where a mine is planned in an earlier Forest Sámi ”skat-
teland” (‘ Lap/Sami tax land’ ), threatening the cultural heritage, illustrates the problems mentioned in detail. 

Sammanfattning

Artikeln belyser problemet med bristen på kunskap om samisk arkeologi och historia . Kunskapsunderlaget, 
det samiska kulturarvet, har inte tillräckligt inventerats, dokumenterats och analyserats . Detta har sin grund 
i kvardröjande socialdarwinistiska idéer om samerna som ett folk utan historia tillsammans med nationalis-
tiska synsätt där den svenska arkeologin är norm . 

Artikeln behandlar hoten mot det samiska kulturarvet, vilket, om det inte är inventerat och registrerat kan 
förstöras av skogsbruk och andra exploateringar . Dessutom uppmärksammas de inte när länsstyrelserna be-
stämmer utredningsområden och när antikvariska arbeten planeras inför exploateringar .

Artikeln argumenterar för att kunskaperna om det samiska kulturarvet bör fördjupas, i synnerhet rörande 
skogssamiska och sjösamiska lämningar, men också fjällsamiska lämningar i vinterlanden i skogsområden 
i inlandet och ut mot kusten . 

Den ojämlika fördelningen av resurser i samband med Riksantikvarieämbetets tidigare fornminnesin-
ventering för den ekonomiska kartan, där i södra Sverige såväl förstagångs- som revideringsinventeringar 
genomförts, medan större delen av Sápmi inte ens har förstagångsinventerats belyses . Länsstyrelserna 
i söder har nu ett betydligt bättre underlag när det gäller att bedöma fornlämningsbilden och bestämma 
utredningsområden och behovet av antikvariska insatser inför exploateringar . Behovet av kompletteringar 
finns dock även i södra Sverige, eftersom våra kunskaper om fornlämningstyper förändras, samt att samiskt 
arv finns även här. En fallstudie av Kallak – Gállok belyser frågorna i detalj. 
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Var dag en kamp för skogssamisk framtid: 
Ett (drygt) år med Henrik Andersson, 
renskötare i Gällivare skogssameby

Författare: Henrik Andersson i urval och redigering av May-Britt Öhman

2015

den 4 september kl. 21:37
Nu är det ev en mindre som ringer och klagar 
på renar. En insats som kostade mig några tusen. 
Vart är staten och politikerna? Vi måste få finnas 
vi också. Om man anlägger trädgård i renskötsel-
området måste man räkna med renbesök. Varför 
då inte stängsla in innan med typ gärsgård eller 
bara två-tre rundor?

den 1 september kl. 16:13
Boliden håller på att prospektera mitt i vårat 
förvinterland bara nån km från vår skiljnings-
hage i Forsträskhed. Idag åkte en renskötare 
förbi och såg att vajern som dom mäter med 
var på vissa ställen högt upp i luften och 
är ett stort hot för att renar ska fastna i. 
Just nu fejar renarna hornen och sannolikheten 
att en ren fastnar är stor. Trots att bolaget för 
senast en vecka sedan dyrt och heligt lovat att 
kablarna skall ligga mot backen.

den 1 september kl. 14:20

Ny doktorsavhandling om skogssamernas historia, Det 
milsvida skogsfolket, av Bertil Marklund . Foto: May-Britt 
Öhman

den 31 augusti kl. 22:19
Har de bestämmande inte lärt sig ett enda skit av 
svamlet med Pajalagruvan? Hur mycket lön har 
vi betalat via statliga lönegarantin? Hur mycket 
har vägarna kostat? Hur mycket har Pajala kom-
mun fått satsa? Hur mycket kommer berörda 
samebyar måsta satsa och redan satsat? Nä allt 
kan inte måsta exploateras. Vi har ju redan satsat 
nog med mark åt gruvor, vatten och vindkraft, 
torvtäkter, grustäkter, skogsbruk, infrastruktur. 
Nån gång måste det väl vara nog.

”Kallakgruvan – beslut i höst
I höst räknar regeringen med att kunna presentera 
ett besked angående Kallakgruvan.
svt.se | ”

den 30 augusti kl. 16:00

Hampus vid timmerhagen och kåtan i Dockasberg . Foto: 
Henrik Andersson

den 30 augusti kl. 15:33
Efter många dagars letande hittade jag och 
Hampus Andersson till slut ett spår tyvärr var 
det sen i våras.

www.svt.se
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Nå nå man får ta av hatten för björnarna de är iaf 
smartare än oss. En mans förstånd och 7 mäns 
styrka borde ändras till minst 2 mäns förstånd!!!!

den 27 augusti kl. 22:44
Det har varit mycket nu sista tiden.
Brukar inte kännas så här tungt normalt. Gläd-
jen har som försvunnit.
Ringde polisen idag och anmälde in ett hatbrott. 
Vad annars kan det vara då renarna skjuts ner 
bara för att man inte tycker om oss.
80e plats i kön när man ringer till polisen.
Efter 20 minuters väntan svarar en telefonist 
och tar upp anmälan just innan vi var klar bryts 
samtalet.
Ringer upp igen åter på 80e plats kommer fram 
till slut och får inte tag i samma människa.
Får börja om igen.
Ganska enkelt för polisen att lösa brottet men 
viljan verkar inte finnas där.
Kanske för att jag bara är en gnällig lapp?
När jag satt i telefonkön funderade jag på hur 
många hatbrott man utsätts för.
Mina barn utsätts för bara för att jag är deras far.
Som renskötare får man ta emot allt hat både 
de folk har till samer men även de som anser 
renskötseln är i vägen.
Exploatörerna spär på hatet och ger det nytt 
bränsle.
De måste ha mer mark och vi står i vägen och är 
en böld i röven för dom.
Skulle vi inte stått i vägen hade inte vår landsän-
da inte sett ut som den gör idag.
Vi har förlorat de flesta strider men nån har vi 
iallafall lyckats bromsa.
Uppgivenheten man känner då staten och kom-
munerna gör allt för att bli kvitt det urfolk som 
finns kvar än idag. Med den näring som funnits 
i väldigt lång tid.
Staten lovar men håller väldigt sällan något och 
kommer ett bra beslut så ska det ta en mansålder 
att genomföra. Det måste bli en ändring nu!!
Finns inte en jävel som orkar om denna press 
från alla håll tillåts fortsätta.
Vi behöver arbetsro.
Vi jobbar nog mycke utan att behöva slita ärslet 
av oss för att försvara vårt leverne.
Vi behöver rättshjälp 

Flera advokater och historiker som kan berätta 
och försvara oss så vi får utföra det arbete vi kan.
Vi är renskötare med knappt slutförd skolgång 
de flesta iaf.
Forskare är en annan viktig post.
Forska om hur staten driver våra företag till rui-
nens brant via oacceptabla rovdjursnivåer, skogs-
bruk som tagit bort stora delar av våra betesland. 
Gruvor som raderat ut hela vinterbetesland. 
Kraftverksdammar som tagit 1000tals hektar 
betesmarker.
Inte konstigt självmorden ökar lavinartat.
Inte konstigt glädjen försvunnit.
Allt är emot oss just nu.
Hoppas nån klok människa läser detta och tar 
kontakt med någon renskötare.
Kanske nån politiker läser detta och tar sig en 
liten funderare och ser till att vi får tillbaka gläd-
jen.

den 27 augusti kl. 09:51
Satt å såg en av mina äldsta och bästa kompisar 
spela med mina barn igår. Barnen var helt lyriska 
när dom såg hans yrkesskicklighet.
Hans glädje i att spela och föra sitt kulturarv 
vidare. Verkligen vacker och gripande. Tror inte 
andra barn värdesätter kulturen lika mycket som 
barn som växer upp med den.
Var inte så många barn på föreställningen.
Mest äldre som känner igen och kanske är upp-
växta i den Tornedalska kulturen. Applåderna 
och stämningen var otrolig.
Vilken stolthet för Tornedalen dessa två herrar 
är.
Vilka ambassadörer.
Vilket bra evenemang som gjorts.
Synd bara kommunalrådet var där och förstörde 
det fina.
Med sitt hånflin efter det beslut Överkalixpoliti-
kerna tog för att förstöra den kultur jag är upp-
växt med och försöker förvalta till mina barn. 
När jag såg min väns glädje i att föra fram sin 
fars låt kände jag att jag måste försöka hårdare 
kämpa ännu mer. Tack för inspirationen Fredrik 
Isaksson.
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den 23 augusti kl. 10:32
Kul med garmin, man ser att det pågår råttjakt 
på varenda tuva på myren. Ibland skulle man 
önskat att utvecklingen aldrig gick framåt.
För tio år sedan hade man trott hunden gjorde 
något vettigt. Rajia ligger på minus nu!

den 21 augusti kl. 22:42
Trots rödlistning finns det fullt av dom i våra 
kalvningsland. Trots 58%iga förluster vid senas-
te räkningen så minskas avskjutningarna. Trots 
att staten lovat max 10%iga förluster.

den 19 augusti kl. 22:49
Vi får kriga från första steget man tar ut genom 
ytterdörren till man stänger igen den bakom sig. 
Varje dag ska man försvara sig. Aldrig får man 
fundera på utveckla sig för all energi går åt till 
försvar och förklaringar.

den 11 augusti kl. 23:31
Såg en skylt som gjorde mig förbannad idag den 
löd: obehöriga äga ej tillträde vid väderskiftning-
ar och starka vindar kan is komma flygande, 
eller nå liknande läste aldrig färdigt för jag blev 
så ond. Kan väl inte vara möjligt att nån kan 
komma och bygga något på våra betesmarker 
utan samråd som gör att vi bort tas rätten att 
vara där? Störningsområdet på endast provmas-
ten är minst 1 km då ingen ren med pejlare varit 
närmare sen masten byggdes. Innan var dom där 
och det finns sparat. Hur f-n kan detta vansinne 
få fortgå?
Hur kan exploatörer få ta våra marker ifrån 
oss????’
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Foto: Petri Storlöpare 

den 11 augusti kl. 21:07
Vart på tur med intressant folk!!
Hittade storsporig brandticka som endast är 
hittad på 6 platser i Sverige.

Sonja Holmedal Henrik Andersson 
den 7 augusti kl. 15:28 
Kanske något av intresse.
Henrik Andersson Tack vilken fin bild på min 
bror och hans dotter

Kalvmärkning . Foto: Sonja Holmedal

den 6 augusti kl. 10:02
När färdiga projekt inte går igång som detta och 
markbyggden undrar man
Ju givetvis varför vasavind tjurar och går vidare 
med ett projekt som de vet kommer överklagas 
och processas i många många år. Och markägar-
na går och hoppas på sina kronor men det måste 
vara en av de mest osäkra investeringarna som 
finns. Byter bolaget namn några gånger gäller 
inga avtal men om det går i kk måste markägaren 

sanera. 150000 årligen står det i den här artikeln 
och de kan säkert bjuda ännu mer men om man 
inte tänkt betala kan man ju bjuda vadsomhelst.
Nä nu när även finnarna gett tillstånd till kärn-
kraften i Pyhäjoki känns Vasavinds satsning än 
mer olönsam.

den 3 augusti
Hade en av mina bästa kvällar under min livstid 
igår med min son i skogen.

den 31 juli 
De är skönt å vara på hemmaplan igen. Finns 
ju inget vackert när man passerar Luleälven. Nä 
nästa semester blir norrut.

den 31 juli 
Ett lejon är skjutet och världen rasar. Ett hund-
ratal renar körs över årligen av tåget för att 
stängslena är värdelösa och saknar övergångar 
trots att staten gör miljardvinster årligen på 
gruvbrytningen. Det bryr sig väldigt få om!!

den 27 juli
En gruvjävel som släpper ut en jävla massa skit 
och som har dräpt Hur mycket folk??
Falu koppargruva ett världsarv? Eller ett svenskt 
folkmord??
Höjdarna bodde flera mil bort samma som idag. 
Nu bor de flesta i Stockholm. Nä fy fan för gru-
vor. Kändes som väggarna talade mörker/död/
misär var det enda jag såg.

den 20 juli
Gick just in på Vasavinds hemsida å läste lite. 
Vart så ond och irriterad att jag inte kunnat som-
na än. Hur fn kan det vara möjligt för ett bolag 
att klampa in på våra marker som vi varit på i 
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flera flera generationer. Finns det en enda klok 
tjänsteman eller politiker i Sverige måste ni ju 
sätta stopp på vansinnet. Har börjat tappa tron 
på detta land själv. Inte ett jävla beslut som fattas 
som ska hjälpa oss hålls!!
10%iga rovdjursförluster tex.
Mina barns rätt att få lära sig de språk som tagits 
ifrån oss är ett annat exempel. 
Dessutom är det många nya beslut som måste 
tas tex ilo169.
Samt upphörande av all störande exploateringar 
i renskötselområdena.
Staten har tagit nog.
Våra betesmarker har krympt enormt hänglav-
skogarna är snart slut på våra områden iaf. 
Gruvor som är enorma, vattenkraftsdammar 
som dränkt betesområden, vägar, järnvägar 
med stängsel som är som råttfällor för renarna. 
Hundratals renar årligen får sätta livet till bara 
för att stängsel är bristfälliga och saknar passager. 
Trots att rikedomar fraktas ut på vägarna och 
järnvägarna ut från våra områden.
Inte nå vill staten eller kommunerna ge igen. 
Inte ens våra kalvningsland får vara fredade från 
exploatörer och rovdjur.

den 15 juli
Pappershögen har blivit ett litet berg när man 
vart på kalvmärkning i ca 1 månad. Nä man 
skulle valt den lätta vägen och kastat dom i pan-
nan när de kom med posten.

den 10 juli
Sjukt!! Miljardvinster transporteras ut och inte 
ens vettiga övergångar/stängsel kan staten ge 
igen. Finns en lösning startkablar så fort man 
har renarna nära järnvägen. Tills de ordnar 
problemen. Gör alla det samtidigt och alltid när 
renar uppehåller sig vid järnvägarna då skulle det 
komma stängsel å ekodukter.

Minst 50 renar tågdödade – Sameradion & 
SVT Sápmi
Idag vid 15.00 tog tåget minst 50 renar vid Ka-
lixfors, i Kiruna kommun. Nu söker representanter 
för Laevas sameby på plats.
sverigesradio.se | Av Sveriges Radio

den 9 juli
Har en stor fundering då det gäller björnjakten. 
Skogsbolagen tvingar älgjaktlag att skjuta fullt 
och visst antal kalvar annars sätter de andra jägare 
till området. Vi har ju stora problem med björ-
nar och jag skulle vilja föreslå att de jaktlag som 
inte aktivt jagar björn på sina jaktområden för-
lorar björnjakten till andra jägare som får ta över 
björnjakten på området. Många vill/törs ju inte 
jaga björn men de vill jaga älg varför inte överlåta 
björnjakten till jägare som vill jaga björn. Och 
sätta lite press på bolagen när de sätter press på 
jaktlagen angående älgen. Björnen dräper 50% 
av renkalvarna första levnadsmånaden inte äter 
älgen upp 50% av skogs plantorna på så många 
områden.

den 6 juli
Den här pejlarn är nog djävulskt sugen å inspek-
tera reservatet i muggträsk.

Henrik Andersson Renarna inspekterar den 
enda skogen som blir kvar när Sveaskog skövlar 
all skog som ej är reservat. Runt reservaten blir 
det vindkraftspark och ev nån gruva

den 3 juli
En liten tanke. Tänk skulle bönderna som håller 
på att svälta ihjäl pga mjölkpriserna. Fiskarna 
som håller på att svälta ihjäl pga regler och gifter. 

sverigesradio.se
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Samerna som håller på svälta ihjäl av exploatörer 
och rovdjur. Turistföretagen som håller på svälta 
ihjäl pga exploatörer. Om alla vi gick ihop som i 
Sydeuropa och gjorde en gemensam stor strejk/
manifestation körde ut tex våra fordon och djur 
och redskap på service på de stora europavägarna 
under några dagar.

den 2 juli
Folk tål inte se en ren nuförtiden!! Ringer folk 
från var eviga by i skogen om nån tjur. Vi stängs-
lar där de kan göra skada men inte alla vill de 
heller.
Nu är vi dessutom i kalvmärkningen och sover 
på dagarna och orkar inte ha jour dygnet runt. 
Vi kommer så fort vi kan men det kan vara en 
vecka bort.

Tina Eriksson 
den 29 juni
Lerbad ska visst vara bra för hyn eller vad säger 
du Henrik ?

Henrik Andersson Foto: Tina Eriksson

Henrik Andersson Tittade i spegeln idag å såg då 
inte ut som en dag över 18 måste nog damma av 
leget om man ska å köpa snus. Tack SCA som 
gjort lerbad i intaget till hagen i Årjekvaara
Henrik Andersson 8–10 mil å ännu längre till 
reservdelarna därför har jag 3 hjulingar.

den 29 juni 
Nu får vi satsa i ytterligare överkörda renar! Hop-
pas de lagt in i budgeten ekodukter och stängsel 
med kontinuerligt underhåll. Och att samråd med 
samebyarna sker innan de klyver beteslanden.

Europeiska unionen beviljar 10,5 miljoner euro 
till Norrbotniabanan
Europeiska unionen beviljar 10,5 miljoner euro 
till att ta fram en järnvägsplan för sträckan 
Umeå-Skellefteå på Norrbotniabanan. Det gläd-
jande beskedet kom i...
regionvasterbotten.se

den 24 juni · Överkalix
Här är reservatskartan sist och vart våra renar 
befann sig kl 22 ikväll. Vasavind vill bygga 
vindsnurror 150st mitt i allt de här. Kommunen 
stöder exploatören även fast de ej ens besökt oss 
trots inbjudan. Nu ska vi försöka driva vår näring 
med pressen att det kanske inte finns plats för oss 
på nåt år. Vi mår Piss allihopa, både vi renskötare 
våra föräldrar och de värsta är när man ser att 
barnen får lida för att vi mår dåligt. Nu måste 
vi på Länsstyrelsen. Det ligger på deras bord nu. 
(Vissa kartor är sämre men försökte sätta Mugg-
träsk längst ner till höger en lång smal sjö)

regionvasterbotten.se
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den 24 juni 
Vilka idioter bespruta myggen vet ni inte hur 
viktiga de är i ekosystemet. Renhjordarna går 
ihop pga myggen massor är beroende av myggen 
till föda. Man blir ju immun efter några bett sen 
stör de ju inge mer och man kan sätta proppar i 
öronen om man störs av ljudet.

den 22 juni
Bra!! men ganska sjukt att en örn, fladdermus, 
eller mask har mer att säga till om än renskötseln. 
Vi tänker dom bara köra över!! Vi märkte kalvar i 
natt inne det område vasavind vill bygga 150 verk.

”Örnar stoppar vindkraft”

den 22 juni Gunnarsbyn
Premiär märkt kalvar inatt!! Otroligt stora å fina 
och bättre med kalv än ifjol så man går och läg-
ger sig ganska nöjd nu.

den 21 juni Gunnarsbyn
Nu har Årjekvaara fått en service av stora mått!! 
Nästa år måste den dock byggas ny alla stolpar 
avruttnade. Dom har dock hållt en generation

den 14 juni
På kalvspaning med barnen. Om Vasavind får 
som de vill står det vindsnurror här istället för 
renar och kalvgrymtningar. I/på sandkölen norr 
om Talljärv.

den 21 november 2014
Uppmaning till trafikanter!!! Håll ner hastighe-
ten när nån slagit på varningsblinkerserna. Det 
betyder att man ska ta det lugnt. Denna gång 
var det 9 renar och flera av dem fick sätta livet 
till men nästa gång kanske det är barn som är på 
vägen. Jag och frun fick hoppa av vägen trots att 
vi blinkade med lampor. Föraren bromsade inte 
förrän han hade renarna på huven. Hade han 
inte varit så gammal hade han förmodligen fått 
stryk. Fick avliva två renar omedelbart och ska 
nu på eftersök på resten.

den 20 november 2014
De drog kallt idag 8 mil fick skotern å en tant 
som ringt om renar i en vecka fick kanske lugn 
å ro nån dag.

den 19 november 2014
Jävla vindkraft!! I dag ringde Vattenfall å ville 
sätta snurror på min mark i Pålkem jag bad dem 
handlöst dra åt helvete och ska de få mitt med-
givande så får dom skjuta mig först.
Nä fy fan ingen jävla vindkraft på min mark.

den 12 november 2014
Fy fan för möten och pappersjobb stackars er som 
måste hålla på med sånt varje dag. Nä nu med nå 
grejor till rep och sen hämta nå grejor från rep och 
sen blir det skogen så man får sinnesfrid.

den 10 november 2014
Nu är nyskotern på modifikations rep. Snart får 
man provköra pärlan.

den 7 november 2014
Det hann bli mörkt innan jag och sonen blev 
klar idag.
Rentjurarna var mager men nu är dom på nya frä-
scha beten. Morgondagen bjuder på 2 skiljningar.
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den 5 november 2014 
Inte roligt vara skoter åt mig idag!!

den 2 november 2014 
Nu är det kört ligger och hostar grönt och fått 
feber hoja jag har inte tid med sånt här skit.

den 30 oktober 2014 
Nu jävlar har vi börjat hitta lite renar som vi slar-
vade iväg i vintras när isen och kylan skingrade 
renhjorden.
Synd bara att björnarna ätit upp de flesta av 
kalvarna. 

den 9 oktober 2014 
Nu slipper vi iaf betala lönerna åt Northland. 
Hoppas nu att alla inser att det inte är nån fräls-
ning med exploatörer utan ett djävulens påfund.
Blir intressant att följa och se Pajala nu när 
gruvan stänger och huspriser rasar och väldigt 
många är arbetslösa. Kommuner skulle bara 
satsa och hjälpa små företag i glesbygd då blir 
smällen inte så stor om man mister ett företag.

den 2 oktober 2014 
Köpte huset för ca 10 år sen och i princip inte 
gjort något men nu har jag lovat frun att hon 
inte ska behöva frysa inne i huset. Tilläggsiso-
lering ny fasad och nytt badrum/toa står nu på 
schemat. Sen får det nog gå 10 år igen.

den 28 september 2014 
Jävla papper ett oändligt berg har skapats under 
sarvtiden nu gruvar man sig för att ta i tu med 
det.
En månad är jävligt lång tid när det kommer en 
stor hög varje dag.
Dessutom är de flesta omöjliga att få tag i på 
söndagar.

Skulle borda vara olagligt med helger.
Nå nå man får väl ta tag i det i morgon.

den 27 september 2014 
Tror man tar å steker lite färsk renfile med färsk-
potatis å lite lingonsylt.

den 18 september 2014 
Idag hade vi en 84-årig man med oss i skogen 
han höll jämna steg med min Arctic cat 700. Kul 
när den äldre generationen orkar vara med.

den 8 september 2014 
Just lagat romantisk midda åt frun hörde på bo-
laget å de sa att man skulle ha rött till falukorv ;-)

den 29 augusti 2014 
Nu ska vi å jaga björn!!!!

Sonja Holmedal Hur många renar har rivits?

den 30 augusti 2014 kl. 17:53 
Hundratals kalvar i våras

den 28 augusti 2014
Pissregn som förstör dagens aktiviteter blir nog 
rensning av blåbär istället.

den 26 augusti 2014 
Ringde en galen kvinna idag och skrek och hade 
sig. Bla sa hon att hon inte kunde ha ungar hos 
sig för renar var kring hennes gård. Hon tror nog 
renar är livsfarliga. Ingen skada hade de gjort för-
utom nån skit och lite hår de tappat. Stängsling 
var uteslutet. Till slut efter nog med skäll lovade 
jag henne att köra dit en hel renhjord och sen la 
jag på.



59

Inte ofta man blir så förbannad att man skakar 
men idag blev det så.
— med Viktoria Andersson och Hampus An-
dersson.

Hampus och Viktoria Andersson . Foto: Henrik Andersson

den 22 augusti 2014 
Ståndskall på härkarna nu måste vi testa på stör-
re djur. Ikväll blir det premiärsläpp på björn för 
junior.

den 20 augusti 2014 
Nu börjar de vara sista dagarna de är hemma 
brudarna väntar.

den 19 augusti 2014 
Ganska sjukt att statliga Sveaskog vill det ska 
användas även om det inte provat vad det gör 
för naturen.
De skulle ju också prova renarna som betat dessa 
marker.
Kolla älgarna mm mm så de är ätliga
Och inte innehåller p-piller.
”Stockholmarnas bajs duger inte som gödsel 
Stockholmarnas toalettavfall används sedan flera 
år tillbaka för att gödsla skog i Norrbotten. Kriti-
kerna menar att gödslingen är riskfylld – i slammet 
finns många giftiga ämnen. Nu ska frågan avgöras 
i domstol.” 
www.svd.se|” 

den 16 augusti 2014 
Snart får renarna lite lugnare i skogen inte många 
dagar kvar nu till rendräparna får de tufft. Kan-
ske några slipper bli mat till nästa år.
Förra vintern hade vi 28% kvar innan tåg, lodjur 
mm tog några % till. Få se vad vi har kvar i år. 
Staten har ju lovat att vi ska bara behöva tåla 
10%iga förluster få se om de håller vad de lovat.

den 9 augusti 2014 
Snart blir vi slagit ihjäl på arbetstid om exploatö-
rerna får som de vill

”Lösa delar på vindkraftverk i Knäred | Under-
hållsnyheter.se
Den översta delen på ett av Eons vindkraftverk i 
Knäred utanför Laholm i Halland har lossnat. Nu 
utreder man hur vindkraftverket ska plockas ned.” 

den 4 augusti 2014 
Dricker kaffe med svärfar och sarven. 

www.svd.se
www.Underhållsnyheter.se
www.Underhållsnyheter.se
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den 2 augusti 2014 
Då var beteshagen i ytterholmen riven nu väntar 
bara framkörningen av rullarna.
Lilla beteshagen är dock kvar om vi kanske behö-
ver den nån gång.
Nu är alla våra gamla oanvända hagar bortagna 
och de som finns kvar används.
Bara man haft en grävare och nå stolpar så hade 
beteshagen i Forsträskhed fort blivit större. Men 
de får nog bli till nästa år. Tänkte hinna timra ny 
hagring i Årjekvara i år och kanske göra färdigt 
nå andra hagar som inte riktigt är klara.

den 23 juli 2014 
Skulle vara bra om typ Sametinget skulle göra 
ett informationsprojekt om att renar har rätt att 
befinna sig i Sápmi!! 
Nu när värmen och sommarfolk kommit har 
många börjat ringa om renar vid bodor och 
garage mm
Vill bara informera att ni är i Sápmi, här finns 
renar nästan överallt vissa årstider t.o.m i hela 
norra Sverige. Att ni har stuga eller hus på renar-
nas betesland har de svårt att förstå. Insektsplå-
gan driver renarna att söka skydd vid skuggiga 
och blåsiga ställen tex vid ett garage med klippt 
gräsmatta bredvid.
På de flesta ställena har renarna rätt att vara den 
här årstiden. Vi uppmanar er istället att hålla bo-
dor och garage stängda så att inte renarna luras 
att börja bo där då det är svalt och insektsfritt.

den 22 juli 2014 
Om gruvan går i konkurs förlorade nog staten = 
vi en jävla massa pengar plus att det inte ledde 
till så många jobb på helårsbasis. Hur mycket 
statliga pengar är satsade i infrastruktur och vad 
kostar en ev sanering och återställning??

Lokalpolitiker är så j**la k**a när de hör ordet 
arbetstillfällen att de aldrig tänker i steg 2.
En massa renbetesmarker är förstörda för hund-
ratals år och skog och natur skövlade för att ge 
plats åt gruvan och kommunpolitikerna har 
säkert inte ens tänkt tanken att sätta krav på tex 
återställningsfonder eller liknande.
Och regeringen är väl lika korkade dom också så 
det blir väl vi skattebetalare som får ta en mång-
miljard förlust.
Arbetstillfällen är inte allt!! Har vi kvar natu-
ren och skogarna orörda kommer det komma 
enormt med arbeten på lång sikt.
Snart finns ingen orörd natur kvar i världen och 
vart de finns kommer folk vallfärda till och vilja 
se. Satsa på att låta skogarna och naturen vara 
orörda här uppe så vinner vi på det på lång sikt.

den 10 juli 2014 
Badat i Lombergsfallet med juniorerna idag.
— med Teresia Andersson och 2 andra.

den 7 juli 201
Vacker morgon i skogen. Ännu vackrare hade det 
varit om det inte skulle vara för alla kalhyggen
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Abstract 

Every day struggles for Forest Sámi futures: A year with Henrik Andersson, reindeer herder in Gäl-
livare Forest Sámi village

At the UPPSAM spring symposium 2014 Henrik Andersson, reindeer herder in Gällivare Forest Sámi village 
(sameby), participated and presented along with film maker Petri Storlöpare the documentary “The Last 
Generation?”. The film follows Henrik during a year 2012–2013, when he decided to live according to older 
tradition . Henrik Andersson is besides working for the maintaining of Forest Sámi tradition and handicraft 
also a frequent writer on Facebook and he is actively pursuing different issues of importance for the pres-
ervation of Sámi lands and waters for current reindeer herding and for future generations . May-Britt Öhman 
has with the approval of Henrik selected among his many Facebook updates over a year, starting from 
July 7, 2014 until September 4, 2015 . [facebook .com/henrik .andersson .982] The content in the updates is 
all from every day reflections, happy moments, to critique against the destructive exploitations of Sámi lands 
and waters . One recurrent theme is the struggle to safeguard reindeer grazing, calving and migration lands 
against wind power exploitations, at the moment pursued by the company Vasavind and also the state power 
company Vattenfall, on the lands of Gällivare forest Sámi village . The updates are most of the time written on 
cellphone and some smaller editing has been made for enhanced legibility . However, most of the text is the 
same version as is available on Henrik’s open Facebook wall. The updates follows Facebook chronology, 
meaning that the latest are the first. 

The film “The Last Generation?”, by Petri Storlöpare ( is available online at Youtube https://www .youtube .
com/watch?v=hr8uiyDgy7w There are subtitles in English . 

There is also a slideshow with images from Henrik Andersson’s everyday life and struggle available at 
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=LPucqtE7XpY (Storlöpare/Andersson/Öhman, 2014) .

May-Britt Öhman’s work with the article has been financed by the research projects Rivers, Resistance, 
Resilience: Sustainable Futures in Sápmi and in Other Indigenous Peoples’ Territories (Öhman, FORMAS 
2012–2015), and Gender and Sustainable Development: Policy and Practice in Environmental Management 
(Arora-Jonsson/Öhman, Vetenskapsrådet, 2012–2014, Dnr: 344–2011–5420) .

Sammanfattning och förklaring 

Vid UPPSAMs vårsymposium 2014 deltog Henrik Andersson, renskötare i Gällivare skogssameby, och pre-
senterade och diskuterade tillsammans med Petri Storlöpare dokumentärfilmen ”Den Sista Generationen?” 
där Henriks projekt att under ett år, 2012–2014, leva på traditionellt sätt följdes av Petris kamera . Henrik 
Andersson är förutom att verka för skogssamiska tradition och hantverk också en flitig skribent på Facebook 
[facebook .com/henrik .andersson .982] och driver aktivt olika frågor som alla handlar om att värna samiska 
marker och vatten för nutida renskötsel och kommande generationer .

May-Britt Öhman och Henrik Anderssons samarbete och utbyte inleddes 2013 . May-Britt har med god-
kännande av Henrik valt ut statusuppdateringar i ord och ett flertal bilder från 7 juli 2014 till 4 september 
2015. Innehållet är alltifrån vardagslivsreflektioner, glada tillfällen, till kritik mot skövlingen av den samiska 
renskötselns marker och vatten . Ett återkommande tema i inläggen är kampen för att freda markerna mot 
aggressiva vindkraftsexploatörer såsom företaget Vasavind och även på senare tid Vattenfall . Texten är skri-
ven från mobiltelefon och har redigerats något för läsbarhet. I det stora hela är det dock återgivet i samma 
version som återfinns på Henriks öppna Facebookvägg. Inläggen återges även i den ordning de förekommer 
på Facebook, det vill säga med det senaste inlägget först . 

http://facebook.com/henrik.andersson.982
https://www.youtube.com/watch?v=hr8uiyDgy7w
https://www.youtube.com/watch?v=hr8uiyDgy7w
https://www.youtube.com/watch?v=LPucqtE7XpY
http://facebook.com/henrik.andersson.982
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Filmen ”Den Sista Generationen?” av Petri Stor- löpare finns tillgänglig online på https://www . youtube .com/
watch?v=sUm9iHK4RDc (utan textning) samt på https://www.youtube.com/watch?v=hr8uiyDg (med eng-
elsk text) . 

Se även Petri Storlöpares hemsida:
http://www.slowlifefilm.se/2015/05/14/petri-storlopare/ 

Det finns även ett bildspel med bilder från Henrik Anderssons vardag och kamp på Youtube: https://www .
youtube.com/watch?v=LPucqtE7XpY (Stor löpare/Andersson/Öhman, 2014) . 

May-Britt Öhmans arbetsinsats har finansierats av forskningsprojekten Älvar, Motstånd, Resiliens: 
Hållbara framtider i Sápmi och i andra urfolks territorier (Öhman, FORMAS, 2012–2015, Dnr: 2012–1845) 
samt Genus och Uthållig Utveckling: Policy och Praktik inom miljöförvaltning (Arora-Jonsson/Öhman, Veten-
skapsrådet 2012–2014, Dnr 344–2011–5420) .

Biography for Henrik Andersson 

Henrik Andersson is a reindeer herder within Gällivare skogssameby – the Gällivare Forest Sámi village – a 
reindeer herding economic and geographic association, and the specific group of Flakaberg. He is the CEO 
of his own company . 

Presentation av Henrik Andersson 

Henrik Andersson är renskötare i Gällivare skogssameby, Flakabergsgruppen . Han är VD för sitt eget företag 
som bland annat bygger timmerhagar och kåtor samt är en envis försvarare av renbetesmarker och samisk 
kultur . Henrik Andersson är också verksam som sekreterare för Gällivare skogssameby . 

https://www.youtube.com/watch?v=sUm9iHK4RDc
https://www.youtube.com/watch?v=sUm9iHK4RDc
https://www.youtube.com/watch?v=hr8uiyDg
http://www.slowlifefilm.se/2015/05/14/petri-storlopare/
https://www.youtube.com/watch?v=LPucqtE7XpY
https://www.youtube.com/watch?v=LPucqtE7XpY
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Samiskt och nordiskt: Dalvedhs 
performance, vikingatida kvinnor, arkeologi 
och förhistoria i Norge och Sverige… 

En rapport

Inger Zachrisson 

Vid UppSam-symposiet våren 2011 gav jag 
en översikt över de senaste årens forskning 

om sydsamisk förhistoria, särskilt järnålder – 
tidig medeltid. Den tidiga samiska historien 
långt söderut är tydlig (se Zachrisson 2012). Nu 
vill jag berätta om några projekt i Mellanskan-
dinavien, som på olika sätt speglar relationen 
samiskt-nordiskt förr och nu. De utgör bara ett 
urval av nyare projekt och projekt som jag på ett 
eller annat sätt varit involverad i. Det är intres-
sant att se skillnaden mellan dagens grannländer, 
vilka utmaningar som möter dem som vill göra 
samisk kultur och historia synlig, i ett försiktigt 
Sverige och ett mera ”outspoken” Norge.

Projektet Dalvedh är enligt projektledaren, 
bildkonstnären Sissel Bergh, ”en skulpturell 
og musikalsk videoinstallasjon, og en levende 
forestilling/lecture performance”. Dalvedh bety-
der ”det som har varit fördolt och som sen åter 
blir synligt”. I Dalvedh undersöks och beskrivs 
historieskrivning och osynliggörande, samisk 
närvaro i mellersta Skandinavien och nordisk 
historieskrivning. 

Efter möten i Trondheim 2012 och Öster-
sund 2013 har Dalvedh 2014 haft en utställning 
på Gaaltije, Sydsamiskt Kulturcentrum i Öster-
sund, med en performance med nyskriven mu-
sik/ljud/jojk av Frode Fjellheim och med regi/
koreografi av Ada Einmo Jürgensen. ”Skådespe-
larna” var Sverre Fjellheim, Sagka Stångberg, 
Håkon Hermanstrand, Sissel Bergh och jag. I 
föreställningen därpå var också Jonar Thomas-
son med som skådespelare. 

Sverre, etnolog från Røros-trakten som 
varit ledare för Saemien Sijte och ansvarig för 
förvaltning och värn av alla sörsamiska kul-
turlämningar, utgår från en gammal kista med 

dokument, som han ärvt efter sin ”oldefar”, 
och som på ett dramatiskt sätt skildrar dennes 
kamp mot ”storsamhället” för rätt och rättvisa 
för sig själv, samebyn och renskötseln. Sagka, 
samisk politiker som varit rektor för Sameskolan 
i Tärnaby, tar upp sin kamp för hur renskötseln 
skulle bedrivas i Vapstens sameby, i strid mot 
länsstyrelsen i Västerbottens län. Håkon, från 
Nord-Trøndelag, är historiker med sørsamisk 
historia som specialområde. Han anar att hans 
farfar var same eller hade samiska föräldrar. Sis-
sel är från Trondheim och har nyligen insett att 
hennes morföräldrar måste ha varit samer, men 
att detta har förtigits. Till dessa fyra gripande 
berättelser läggs min egen yrkesresa från nordisk 
vikingatid, dvs. högstatusarkeologi, till samisk 
förhistoria som inte alltid räknats till Norden. 
Därtill behandlas samisk vikingatid i Härjedalen 
och hur arkeologi blir politik.

Vi skrev själva underlaget till våra repliker 
och jag skrev det till en ”rap” om de reaktioner 
jag mött, som vi rappade tillsammans. Sissel 
hade gjort videointervjuer med den norröna filo-
logen Else Mundal i Bergen, och med arkeolo-
gen Jostein Bergstøl i Oslo. Båda har avgörande 
bidragit till kunskapen om samisk vikingatid 
och medeltid i södra Norge. Hon hade också 
intervjuat historikern Ida Bull i Trondheim, som 
fortfarande håller på den gamla förlegade ”frem-
rykkningsteorien”, att samerna först sent skulle 
ha nått sina idag sydligaste områden norrifrån 
(Salvesen 1980; Zachrisson 1997:18). En skå-
despelare läste upp äldre forskares ord, alltifrån 
svenskarna Linné och Herman Lundborg till 
den norske historikern Jørn Sandnes. Dessutom 
gavs föreställningar i september 2014 på Kunst-
museet i Trondheim.



64

Norge är kontrasternas land i mycket högre ut-
sträckning än det ”lagoma” Sverige, där man gär-
na sopar problemen under mattan. Blotta tanken 
på en sydsamisk förhistoria möter fortfarande 
hårt motstånd från en del historiker, samtidigt 
som arkeologer nu får fram det ena belägget efter 
det andra på den (Zachrisson 2012). 

Det blev tydligt i Trøndelags historie (2005) 
i tre band, där samerna knappast behandlas och 
den Nielsenska fremrykkningsteorien presenteras 
som ett fullgott alternativ. Historikerna i band 2 
har inte i någon större utsträckning befattat sig 
med forn- och medeltida skriftliga källors många 
uppgifter om samer. Pälshandeln nämns i förbi-
gående och det mesta av det övriga som skildrar 
samer handlar om konflikter. Och detta trots 
de två arkeologernas, Kalle Sognnes och Lars F. 
Stenvik, tvåkultursyn på forntiden, framlagd i 
band 1. Ett avsnitt där har som rubrik ”To kultu-
rer, to folk?”. Dessutom ordnades ett seminarium 
i Trondheim som en förberedelse för arbetet. I 
det deltog både arkeologer och historiker, och 
vi fick alla leverera stora underlagsmaterial, som 
finns tillgängliga på nätet (se Zachrisson 2003). 

Innan dess hade flera olika discipliner vid 
NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet) i Trondheim i många år försökt få 
in sørsamisk arkeologi och historia som ämne. 
2003 skrev Kalle Sognnes, professor i arkeologi 
och instituttleder för arkeologi och religions-
vitenskap vid NTNU, till mig att han räknade 
med att ”vårt institutt får tildelt et professorat II 
(bistilling i 20%) i sørsamisk arkeologi (som spe-
siale innefor historisk arkeologi), og anbefaler at 
du blir kallet til denne jobben.” [under fem år]. 
Men förslaget avvisades av fakultetsdirektören; 
det var universitetet i Tromsøs uppgift att stå för 
samisk arkeologi.

Kalle Sognnes initierade 2004 ett samarbete 
i form av ett norsk-svenskt forskningsprojekt 
kring sydsamisk arkeologi och historia. På den 
svenska sidan inbjöds Gaaltije, länsstyrelsen i 
Jämtlands län, Jämtlands läns museum, Umeå 
universitets Centrum för samisk forskning och 
Institutionen för arkeologi och samiska studier 
där att delta.

I Norge är motsättningarna ibland tydliga 
lokalt. Rørosbygdene skogeierlag blev polisan-
mält 2009 för brott mot rasismlagen i Norge. 

Dessa skogsägare hade offentligen i skrift uttalat 
att samer i Rørosområdet är för intelligenta för 
att vara urfolk och att de bör gentestas. ”Som 
et eks. vil vi her nevne Fjellheim-fam., som er 
den største reindriftsfam. i Riast/Hylling. Dette 
er mennesker med meget høy intelligens (en iq 
som går långt over andre fam. i bygda) en stor 
del av dem med universitetsutdannelse bak seg.” 
(citerat efter det samevänliga Trønderbladet 
Adresseavisen 10.3. 2009).

År 2012 gav Sverre Fjellheim ut det stora 
arbetet Gåbrien sijte – en sameby i Rørostraktene. 
Boken skildrar först hur etableringen av Røros 
kopparverk 1644 resulterade i att jordbruket i 
trakten expanderade kraftigt och bönder anlade 
fäbodar på och vid samiska boplatser och ren-
gärden. Konflikterna som följde har fortsatt in i 
vår tid. Samerna fick betala stora ersättningar för 
skador på dessa fäbodar, och renskötseln, som 
var den ekonomiska basen i samebyn, höll på 
att bryta samman. De flesta renägarna i samebyn 
blev helt utarmade i slutet av 1800-talet. Sedan 
beskrivs hur förhållandena till slut förbättrades 
för samebyn.

Vad gäller fornlämningar har man olika 
strategier i Norge och Sverige. I Sverige be-
handlas alla fornlämningar lika och få definieras 
som samiska. I Norge däremot finns samiska 
förvaltningskommuner, till Røyrvik och Snåsa 
i Nord-Trøndelag i syd. En kommun får själv 
anhålla om att bli samisk förvaltningskommun 
(något som Røros aldrig skulle göra, enligt en 
bister röst i vår forskargrupp nedan). I samiska 
förvaltningskommuner förvaltas samiska forn-
lämningar av samiska institutioner och nordis-
ka/övriga fornlämningar av norska. Det innebär 
dels att man måste avgöra om fornlämningarna 
är samiska eller nordiska – inte alltid en lätt 
uppgift, dels att arkeologer från två olika insti-
tutioner arbetar parallellt i vissa områden – en 
egendomlig situation. (Det finns också samiska 
förvaltningskommuner i Sverige, men de förval-
tar inte fornlämningar och kulturmiljöer, utan 
arbetar i första hand med språket.)

Man vill alltså tvinga fram en tolkning av 
fornlämningarnas tillhörighet. Redan 1980 var-
nade Helge Salvesen för konsekvenserna om inte 
fornlämningarna bestämdes etniskt. Om man 
gör avkall på detta krav, säger han, så kommer 
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majoritetsbefolkningens uppfattning om sin 
egen betydelse att öka (Salvesen 1980:135). 

En ny lag i Norge (1988) innebär dessutom 
att alla fornlämningar från tiden före 1537 är 
automatiskt fredade från ingrepp. Samma skydd 
gäller samiska fornlämningar äldre än etthundra 
år. De har alltså fått ett starkare skydd än de 
”nordiska”.

Forskningsprojektet Kulturhistorie, kultur-
minneforvaltning og -formidling i et sørsamisk 
og norrønt grenselandskap var knutet till NIKU, 
Norsk institutt for kulturminneforskning, i Oslo 
(se hemsidan nedan: Projektet Kulturhistorie). 
Också detta projekt bidrar till att synliggöra 
samisk kultur och historia. Populärvetenskapliga 
och vetenskapliga artiklar har producerats och 
workshops med presentationer hållits. 

Målgruppen var både forskarsamhället och 
invånarna i de två kommuner som projektet 
behandlar, Rendalen och Engerdal kommuner i 
Hedmark i sydöstra Norge, rakt väster om Da-
larna. Det är ett stort område med fjäll och skog 
och sent etablerade bygder. Projektledare var 
arkeologen Hilde Rigmor Amundsen, NIKU, 
och etnologen Wera Grahn, Linköpings univer-
sitet. Hilde och Kristin Os stod för arkeologin 
tillsammans med Per Olav Mathiesen i Renda-
len. Etnologen Grete Swensen ledde arbetet vad 
gäller förmedling, t.ex. hur det samiska visas i 
utställningar i undersökningsområdet, och Terje 
Skjeggedal det som rör förvaltning. Hildes dok-
torsavhandling visar hur utvecklingen i mellersta 
Hedmark under forntiden gick från regionala 
grupper till två distinkta kulturtraditioner, med 
etniska grupper som definierade sig som grund-
läggande olika, tidiga norröna och samiska. 

I en forskargrupp fanns arkeologerna Bir-
gitta Fossum från Saemien Sijte i Snåsa, Jostein 
Bergstøl från Kulturhistorisk museum/Univer-
sitetet i Oslo, Ewa Ljungdahl från Gaaltije och 
jag, liksom socialantropologen Marit Myrvoll, 
NIKU och Fram Centre, och Jan Åge Riseth, 
från institutionen Norut (Northern Research In-
stitute Tromsø, Narvik), som forskar i naturresurs-
ekonomi. Laurajane Smith, forskare vid Austra-
lian National University, ingick också, vilket gav 
ett nyttigt internationellt perspektiv men också 
merarbete i form av parallella texter på engelska. 

Efter forskarseminarier med exkursioner i Renda-
len 2012 och Engerdal 2013 hölls ett möte i Oslo 
våren 2015. Ett avslutande seminarium ägde rum 
i Hamar i början av år 2016.

Forskargruppen var ett gott stöd då de ställde sig 
bakom mina två skrivelser ”Om samisk kultur 
och historia i SHM:s utställningar” 2013 till 
Historiska museet. Främst gällde det museets 
vikingautställning, som öppnades 2001, sam-
ma år som jag gick i pension. Efter några år 
”dekonstruerade” den nye forskningschefen 
utställningen. Det innebar bland annat att mina 
texter, både översiktstexterna och föremålsbe-
skrivningarna till de två montrarna om samisk 
kultur och dess relation till den nordiska, gjordes 
om (montrarnas innehåll har inte rörts). Ordet 
”Samer” hade bytts ut mot ”Fångstfolken”, 
”Folken i norr”, ”Folken i de djupa skogarna” 
och ”samisk” ersatts med ”nordlig”, ”från norr”. 
Det var inte bara ett osynliggörande utan också 
desinformation, då många besökare likställer 
”nordlig” med ”nordisk”. 

Museet svarade att man i utställningen Vi-
kingar valt att utgå från de namn på folk och 
områden som är kända från samtida skriftliga 
källor. Men så hade inte skett. 

Under 2014 kom en ny översiktstext till den 
ena montern upp, skriven av en upprörd Inga 
Ullén, ansvarig för museets bronsålder. ”Den är 
i princip din gamla”, sade hon till mig… Den 
andra montern är ägnad den kända samiska 
offerplatsen Unna Saiva. (Under 2015 fick en 
arbetsgrupp med fyra arkeologer: Inga och Jo-
nas Nordin från SHM, C-G Ojala från Uppsala 
universitet och jag, samt en person från SHM 
Ks (Kulturhistoria och Samlingar) och en från 
SHM Kp (Kommunikation och Publik) i upp-
drag av SHM att göra om den samiska delen av 
Vikingar. Arbetet har börjat. Det har inneburit 
en utvidgning och förbättring av den ursprung-
liga utformningen.)

Min frustration över osynliggörandet av samisk 
kultur och historia resulterade också i krönikan 
”Ordens makt over tanken” i Populär Arkeologi 
2013, nu också översatt till sydsamiska, ”Baa-
koeh faamohkåbpoe jiermeste” (se Zachrisson 
2013a, b). Jag säger där bland annat: 
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”Varför är det i Sverige så självklart att tala 
om ’nordiska språk’ och ’nordisk religion’ – men 
så laddat att säga ’samiska språk’ och ’samisk 
religion’? Vid Umeå universitet kan man studera 
’nordlig arkeologi’ – men i Tromsö läser man 
’samisk arkeologi’. Ibland används ordet ’norrön’ 
som synonym till ’nordlig’, men det betyder 
’nordisk’, och syftar särskilt på fornvästnordiskt 
språk (se Svenska Akademiens ordbok, SAOB, 
på nätet). ’Skandinavisk’ är ytterligare en syno-
nym för ’nordisk’, som kanske speglar inflytande 
från engelskan. 

Idag finner arkeologer alltfler lämningar av 
samisk bosättning från järnåldern och framåt 
ända ner i mellersta Sverige och södra Norge, 
med rötter tillbaka till stenålderns fångstfolk. 
Men de har av tradition ofta kallats spår av en 
’fångstkultur’ – även om de är likadana som 
Nordskandinaviens ’samiska’ lämningar. – – -

Det ironiska är att samerna just under vi-
kingatid var en maktfaktor att räkna med. De 
hade status och ekonomisk betydelse. Nordiska 
kungars och stormäns rikedom byggde på päls-
handeln med samerna. Järnålderns gudar, kungar 
och stormän, som asarna, Ynglingarna, Ladejar-
larna och Orkneyjarlarna utgick från ett mytiskt 
’äkta par’, en från den samiska och en från den 
nordiska världen. Romaren Tacitus skrev 98 
e.Kr. om de två nordligaste folken, suiones, sve-
arna, och fenni, samerna, en latinisering av det 
fornvästnordiska finnar. Det och skridfinnar an-
vändes under hela det första årtusendet. Genom 
de germanska grannarna blev begreppen kända 
bland de lärde på latin och grekiska. ’Samer’ är 
det egna namnet, belagt från 12/1300-talet, men 
säkerligen av äldre datum. Från 1200-talet är det 
östnordiska ’lappar’ känt i skrift. Samer fanns 
från Atlanten i väst till Ladoga i öst. Men de 
hade inte skriftspråk och var inte statsbärande.

Vad beror dagens osynliggörande av det sa-
miska på? Är det rädsla att ta ställning? Rättspro-
cesser pågår mot samer – för att de vill nyttja sina 
sedvanemarker. Skogsbruk, gruvor, vindkraft, 
vargar hotar rennäringen.

Enda boten: ökade kunskaper om vårt urfolk 
samerna – redan i skolan! (Zachrisson, 2013 a).

Høyskolen i Telemark i södra Norges fjälltrakter 
hade i flera år planerat boken Kvinner i vikingtid 

med redaktörerna Nancy Coleman och Nanna 
Løkka. För den hade man beställt minst 16 artik-
lar om ny forskning om norröna kvinnor under 
vikingatid i Norge, Sverige, Danmark, Irland, 
Skottland och de nordatlantiska öarna. Någon 
insåg att också temat samiska kvinnor borde vara 
med och jag blev i sista minuten tillfrågad om 
ett bidrag. Men något större intresse för samisk 
kultur tror jag inte att bokens redaktörer har, 
eftersom de indikationer på samisk vikingatid i 
Telemark, som jag tagit upp, inte kommit med. 
De har döpt min artikel till ”Samiska och nord-
iska kvinnor” (Zachrisson 2014). De är främst 
intresserade av samisk kultur i relation till den 
nordiska kulturen i Norge.

En annan artikel handlar om samiska väsk-
byglar av horn med bandflätningsornamentik 
i arkeologiska fynd från främst 1600-talet. 
Vissa av väskorna som byglarna suttit på var i 
svensk, andra i samisk ägo. Här har jag äntligen 
fått möjlighet att publicera flera märkliga fynd, 
gjorda vid arkeologiska undersökningar under 
1960-talet och sätta in andra i sitt sammanhang, 
och fundera över var, när, hur och varför en or-
namentik gick över från nordiska metallföremål 
till att utmärka samiska föremål av horn och trä 
(Zachrisson 2015).

Idag finns inte bara möjligheten att mejla 
över artiklar i form av pdf direkt till kollegor, 
utan de kan också läggas in på ’academia.edu’, 
så att de blir tillgängliga på nätet för alla intres-
serade. Därtill finns nu ett enskilt arkiv med 
namnet ”Inger Zachrisson, samisk arkeologi” i 
Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) hos Vit-
terhetsakademien (med adress Riksantikvarie-
ämbetet, Storg. 41, Stockholm). Det innehåller 
t.ex. de utredningar av de två språkforskare och 
oss två arkeologer som hade i uppdrag att belysa 
sydsamisk äldre historia för Samerettsutvalget 
i Norge. Särskilt viktiga torde den eminente 
fennougrist-professorn Knut Bergslands text och 
kartor vara. Inga av dessa rapporter blev tryckta 
som avsikten var, utan endast sammanfattade i 
en senare publikation. I det arkivet finns också 
alla de arkeologiska inlagorna i Sedvanerättspro-
cessen i Härjedalen, liksom underlag till mina 
olika projekt och publikationer.

academia.edu
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Genom UppSam har jag fått kontakt med Leena 
Huss, professor i finska, som studerar dagens 
revitalisering av det sydsamiska språket och kul-
turen – mot alla odds. Hon hade bett mig kon-
takta Uppsala kommun, där man inom ramen 
för satsningen på de nationella minoriteterna i 
Sverige vill synliggöra samisk kultur och historia 
i skola och förvaltning. De har låtit trycka en 
informationsfolder på sydsamiska, nordsamiska, 

lulesamiska och svenska. Jag höll ett föredrag i 
maj 2014 om ”Samer i Uppland i gången tid” 
för kommunens tjänstemän och inbjudna samer. 
Tanken tycks vara att samerna skall driva arbetet, 
kommunen främst ge råd till dem om var de kan 
söka medel för olika aktiviteter. 

Nu har jag försökt skildra ”Mitt arkeologis-
ka liv” i en bok, som beräknas komma ut i höst 
(2016). 
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Abstract

Saami and Nordic… is a report over what I have worked with since the first UppSam symposium in 2011, 
first the participation in two Norwegian projects about South Saami and Nordic identity, today and yesterday. 
Then I comment upon the struggle to improve the parts about the Saami and their contacts with Nordic 
people in the exhibition about the Vikings at the Swedish History Museum in Stockholm . Some articles have 
been published, such as one about Saami and Nordic women during the Viking Age. At last I inform about 
my personal archive about Saami archaeology newly formed at ATA, the archive of the Swedish National 
Heritage Board and the Swedish History Museum, Stockholm . 

Sammanfattning

Samiskt och nordiskt… är en rapport över vad jag arbetat med sedan UppSam:s förra symposium 2011, 
först medverkan i två norska projekt om sydsamisk och nordisk identitet, idag och igår . Så tar jag upp 
kampen för att förbättra inslagen om samerna och deras kontakter med ”nordmännen” i Historiska museets 
i Stockholm utställning Vikingar . Några artiklar har utkommit, som en om vikingatida samiska och nordiska 
kvinnor. Slutligen berättar jag om det enskilda arkiv ”Inger Zachrisson, samisk arkeologi” som nu finns hos 
ATA, Antikvarisk-topografiska arkivet, i Stockholm.
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cultures (having started as a specialist of the Scandinavian Viking Age) .
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Att försöka ta ansvar för det förflutna –  
Svenska kyrkan och ett dokumentations
projekt om samers skolminnen

Kaisa Huuva

Inledning

”Det är lättare att glömma det förflutna 
och gå vidare än det är att minnas det 

förflutna och gå vidare” säger författaren Göran 
Rosenberg i en krönika i P1:s radioprogram God 
morgon världen, med anledning av att det är 100 
år sedan första världskriget började.1

Visst är det så att det är mycket lättare att 
glömma och förtränga något svårt i det förflut-
na, särskilt om det inbegriper kränkningar och 
övergrepp än att försöka minnas det och hantera 
det. Det gäller lika mycket för den person som 
man kan beteckna som offer som för förövaren. 
Det finns mycket skuld- och skamkänslor över 
det som hänt både hos offer och hos förövare. 
Man vill helst inte gräva i det som hänt utan ”gå 
vidare” och glömma.

Det här utspelar sig inte bara på ett psykolo-
giskt och känslomässigt plan mellan människor 
utan sker även på ett mer abstrakt, strukturellt 
plan hos nationer där till exempel stater genom 
en medveten politik kränkt urfolks och andra 
minoriteters mänskliga rättigheter. Det finns en 
omfattande litteratur i ämnet, framförallt från 
forskare och aktivister i USA, Kanada, Nya Ze-
eland och i Australien.2

I nationers kollektiva minne vill man helst 
glömma brott man gjort sig skyldig till för att 
snabbt gå vidare och i stället minnas de heroiska 
och stolta ögonblicken i sin historia. 

Det är inte bara stater, utan även kyrkor – de 
mest kända exemplen är kanadensiska trossam-
fund3, som har gjort sig skyldiga till övergrepp 
gentemot urfolk. Svenska kyrkans relation till 
den samiska befolkningen har också präglats av 
en asymmetri där kyrkan bedrivit ett religiöst 
och kulturellt förtryck av samerna och där en-
skilda kyrkoledare även var aktiva i utformandet 
av den rasbiologiskt färgade utbildningspolitiken 
för samiska barn.

Den här artikeln beskriver och diskuterar 
ett dokumentationsprojekt som Kyrkokansliet, 
Svenska kyrkans huvudkontor var projektägare 
för mellan åren 2012–2015. Projektet, som 
utmynnade i en publikation, har dokumenterat 
äldre samers minnen från framförallt nomad-
skolan. Det finns även med vittnesmål från 
människor som gått i skolkåtor; det var den 
skolform som fanns före nomadskolan. I boken 
finns det också med en berättelse från en person 
som har gått i en så kallad arbetsstuga.4 

I artikeln ges en bakgrund till projektet och 
reflektioner kring metod i förhållande till de 
intervjuer som genomförts inom projektet.

Slutligen diskuteras hur man kan förstå 
projektet som ett första steg för Svenska kyrkan, 
att försöka bearbeta en historisk skuld och nå en 
försoning med samerna.

Svenska kyrkan och samerna

Relationen mellan Svenska kyrkan och sam-
erna har historiskt präglats av en under- och 
överordning. Minnet av tvångskristnandet och 
demoniseringen av samisk religion från 1600-ta-
let lever fortfarande kvar på sina håll. Bilden av 
hur de heliga ceremonitrummorna och nåjderna 

levande brändes på bål symboliserar för många 
samer kärnan av förtrycket. Det är ett motiv 
som ofta gestaltats av samiska konstnärer inom 
posei och bildkonst när man vill förmedla de 
nordiska staternas förtryck och kolonisering av 
samer.5 Man skall också ha i åtanke att kyrkan 
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fram till år 2000 var en statskyrka och alltså 
en del av staten och en verkställare av beslut i 
senare tid, med negativa konsekvenser för den 
samiska befolkningen. Även om Svenska kyrkan 
idag är formellt skild från staten så framstår 
den fortfarande för många, liksom staten, som 
en myndighet och överhet som en del hyser en 
misstänksamhet mot.

Inom Svenska kyrkan har det på sina håll 
funnits en medvetenhet om att det finns något 
ouppklarat i det förflutna som man bör bearbeta. 
Det har funnits en vilja att försonas och läka det 
förflutnas sår. Sedan 1990-talet har försoning 
varit ett tema på församlings-, och stiftsnivå 
och man har ordnat så kallade ”försoningsguds-
tjänster”.6 Även från samiskt håll inom Svenska 
kyrkan har eldsjälar sedan 1990-talet påtalat och 
drivit på det nödvändiga i att Svenska kyrkan 
börjar bearbeta det förflutna och försonas med 
samerna. Önskemål om en försoningsprocess 
med den samiska befolkningen uttrycktes även 
i Svenska kyrkans utredning: Samiska frågor i 
Svenska kyrkan från år 2006.7

I Giron/Kiruna arrangerades det en konfe-
rens den 11–13 oktober, 2011, kallad Ságastal-
lamat, arrangerad av Svenska kyrkans teologiska 
kommitté och Samiska rådet i Svenska kyrkan 

med inbjudna företrädare från samiskt kyrkoliv 
och företrädare från Svenska kyrkans centrala 
nivå.8 Många samiska företrädare uppfattade 
där att man på sina håll inom Svenska kyrkan 
inte hade tillräcklig kunskap och insikt om vad 
många samer utsatts för i det förflutna. Många 
av de samiska företrädarna lyfte särskilt fram 
vikten av att erfarenheterna från nomadskolan 
bearbetas vidare eftersom Svenska kyrkan var 
ansvarig för just nomadskolan. Några av de sa-
miska företrädarna hade egna erfarenheter från 
nomadskolan.9

Med rapporten från Ságastallamat och kon-
kreta förslag på åtgärder som underlag beslutade 
Kyrkostyrelsens arbetsutskott i mars 2012 att 
man i en forskningsrapport skulle dokumentera 
de övergrepp mot den samiska befolkningen 
som kyrkan bär ansvar för i äldre tid i en så kall-
ad vitbok.10 Ett samarbete med Umeå universitet 
inleddes och under våren 2016 publicerades en 
särskild vitbok som i ett trettiotal vetenskapliga 
artiklar behandlar den historiska relationen 
mellan Svenska kyrkan och samerna.11 Kyrkosty-
relsens arbetsutskott beslutade att erfarenheterna 
från nomadskolan skulle dokumenteras i ett 
särskilt projekt.12

Beskrivning av dokumentationsprojektet om samers skolminnen 

Projektet att dokumentera före detta elevers 
minnen från nomadskolan påbörjades år 2012 
och avslutades 2015.13 Jag, författaren till den-
na artikel, har fungerat som projektledare och 
huvudredaktör och Ellacarin Blind har funge-
rat som projektmedarbetare och medredaktör i 
projektet. Samiska rådet i Svenska kyrkan har 
löpande informerats om projektets fortskri-
dande.14

Projektet har inspirerats av det som kallas för 
urfolksmetodologi och dekolonisering i första 
hand enligt de tankegångar som den maoriska 
forskaren Linda Tuhiwai Smith presenterar i sitt 
banbrytande arbete Indigenous Methodology15. 
Eftersom samer, liksom andra urfolk i världen, 

konsekvent blivit beskrivna, definierade och ob-
jektifierade av andra: myndigheter, vetenskapen 
och inte minst kyrkan, har det varit viktigt att ta 
makten över beskrivningen av oss själva. 

Vår definition av dekolonisering i det här 
projektet handlar om att bryta ned och synlig-
göra de koloniala strukturerna, i det här fallet 
skolsystemet, som samerna varit utsatta för. Det 
handlar också om att placera de samiska berät-
telserna i centrum. Genom det tar vi, utifrån ett 
samiskt perspektiv, makten över beskrivningen 
av samerna själva i det här projektet. Av det skä-
let har de flesta av artikelförfattarna en samisk 
bakgrund. Det är ett led i projektets ambition att 
arbeta dekoloniserande.16
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Kort historisk bakgrund: Nomadskolan

Under början och mitten av 1900-talet var någ-
ra personer tongivande i utformandet av den, 
för den samiska befolkningen, så segregerande 
”lapp-skall-vara-lapp”- politiken. Dessa var även 
verksamma i Svenska kyrkan. Här återfinns den 
tidigare biskopen i Luleå stift, tillika riksdags-
mannen, Olof Bergqvist. Andra personer som 
var aktiva i utformandet och genomförandet av 
nomadskolan var tidigare kyrkoherden i Kare-
suando socken Vitalis Karnell och kyrkoherden 
i Vittangi församling Georg Bergfors som bl.a. 
samarbetade med Herman Lundborg vid Statens 
rasbiologiska institut i Uppsala genom att ge 
institutet tillgång till nomadskolornas barn för 
det rasbiologiska kartläggningsarbetet.17 

Det här ägde rum under en tid då kyrka 
och stat var en och samma organisation och 
där kyrkan hade ett överordnat ansvar för den 
dåvarande folkskoleutbildningen i Sverige. Man 
menade att samer, tillsammans med romer, judar, 
finnar och tornedalsfinnar var en underlägsen 
ras jämfört med den svenska, ariska rasen. För 
att den samiska rasen inte skulle dö ut behövde 

man separera och skydda den. Det var särskilt 
de nomadiserade renskötande samerna i fjällen 
som var i fokus för åtgärderna. Den gruppen be-
dömdes vara mer ”ursprunglig” och autentisk än 
andra samiska grupper. Politiken fick ideologisk 
näring och gavs vetenskaplig legitimitet av dessa 
tankegångar. En bärande beståndsdel i politiken 
var just skolsystemet – nomadskolan.

Genom att segregera ville man skydda de 
renskötande samerna från deras oåterkalleliga 
öde, dvs. att de så småningom skulle dö ut. 
Målsättningen med politiken och nomadskolan 
var dubbel och paradoxal. Man ville väl genom 
att både skydda och segregera samtidigt som 
man språkligt ville assimilera samerna.18 De 
som beslutade om detta var övertygade om att 
de därigenom hjälpte samerna och de menade 
också att de tjänade ett gott syfte. Samma år 
som den kommunala grundskolan infördes, 
1963, påbörjades den nya Sameskolan med en 
statlig huvudman. Den var frivillig och öppen 
för samtliga samiska barn, ej enbart för barn från 
renskötande samer.19 

Målgrupp, syfte och ambition för dokumentationsprojekt om samers skolminnen

Publikationens tänkta målgrupp var i första 
hand alla de som har berörts av nomadskolan, 
inte bara de äldre som har intervjuats i projektet 
utan även deras anhöriga, barn och barnbarn. En 
ytterligare målgrupp är stift och församlingar i 
Svenska kyrkan, i första hand de som är verk-
samma i det samiska området. 

Av det skälet är förhoppningen att resulta-
tet av projektet och boken ”När jag var åtta år 
lämnade jag mitt hem och har ännu inte kommit 
tillbaka” – Minnesbilder från samernas skoltid 
(2016) samt tidigare nämnda vitbok20, kan 
sprida kunskap och belysa viktiga skeenden 

i relationen mellan kyrkan och samerna. En 
förhoppning är att den kunskapen i sin tur kan 
leda till en fördjupad bearbetning och samtal 
kring vad okunskapen om koloniseringen av 
samerna och oförmåga att se samer gör med en 
som människa (om man tillhör majoritetsbe-
folkningen) och som kyrka.

För en samisk målgrupp, och särskilt de 
äldre med egna minnen från nomadskolor, 
skolkåtor och arbetsstugor, kan publikationen 
förhoppningsvis fungera bekräftande. Det vill 
säga, berättelserna bekräftar och erkänner deras 
egna erfarenheter.

Metod i dokumentationsprojektet om samiska skolminnen

I projektet har 26 personer intervjuats, 15 kvin-
nor och 11 män. Den yngsta personen är 71 år 
och den äldsta är 98 år. De har alla gått i nomad-
skolor från Karesuando i norr till Änge i söder. En 
av de intervjuade har gått i arbetsstuga (som var 

en skolform för barn med både tornedalsfinsk, 
samisk och svensk bakgrund; arbetsstugor fanns 
både i Norrbotten och i Västerbotten). Ungefär 
hälften av de intervjuade har även gått i så kallad 
hushållskåta som var en skolform där barnen 
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fick bo – och ha skola, i en (oftast undermålig) 
kåta istället för ett ”vanligt” skolhus. De flesta, 
åtminstone de som är födda före 1937, har också 
fått gå i så kallad sommarskola. Det var en skola 
inhyst i en torvkåta nära den egna hembyn, som 
man gick i under sommarperioden, vanligtvis 
från midsommar till mitten av september.

Projektets målsättning har varit att intervjua 
de idag äldsta personerna som har gått i nomad-
skolan. Intervjuerna har oftast varat i c:a 1–2 
timmar, ibland längre. I vissa fall har intervjuerna 
varat i flera timmar med upprepade besök. Of-
tast har intervjuerna gjorts hemma hos de äldre. 
Intervjuerna har spelats in på bandspelare och vi 

har frågat om lov innan vi spelat in. Samtalen har 
varit fria och halvstrukturerade men vi har haft 
förberedda teman som vi samtalat kring. De te-
man vi samtalat kring är bland annat: det första 
skolminnet, separationen från föräldrar, relatio-
nen till lärare och personal och de andra barnen.

En del av intervjuerna har gjorts på samiska 
och en del på svenska. De äldre har själva fått 
välja vilket språk de vill tala. Alla har samiska 
som modersmål och talar nord-, syd-, lule-, eller 
umesamiska. Vi har också låtit projektmedarbe-
tare som har en lokal förankring i olika områden 
göra intervjuer på de samiska språken med de 
äldre, om de så önskar.

Om metod och den egna rollen 

Det finns en stereotyp uppfattning att de som 
identifierar sig som samer delar samma kul-
turförståelse och att den ser likadan ut, för alla 
samer i alla samiska områden. Så är givetvis inte 
fallet. Det samiska samhället är lika heterogent 
som vilken annan kultur och samhälle som helst, 
med stora interna variationer och självförståelser. 
Trots den mångfalden vill jag dock hävda att det 
finns värden och kunskaper som är gemensam-
ma oavsett tillhörighet i Sápmi. 

Något som värderas i de flesta samiska sam-
manhang är till exempel kunskap om släktskap, 
ett särskilt förhållningssätt till naturen – och att 
kunna klara sig i naturen i skiftande väderlek, 
att besitta en ödmjukhet – att inte hävda sig, att 
vara gästfri och generös och att vara oberoende 
och klara sig själv.21

Den samiska kulturförståelsen är också 
väldigt lokal till sin karaktär, menar jag. Den 
inbegriper lokal kunskap om släktskapsrelatio-
ner från flera generationer tillbaka i tiden, likaså 
kunskap om platser: rengärden, flyttleder, jakt- 
och fiskeplatser, begravningsplatser, offerplatser 
och gamla boplatser. Den kunskapen skiljer sig 
från by till by och från område till område. Jag 
skulle hellre kalla det för en lokal, samisk kul-
turförståelse. Mina egna erfarenheter efter att ha 
gjort intervjuer med två personer från grannbyar 
till den by där jag själv härrör ifrån, är att det 
blev mer ett samtal mellan oss än en traditionell 
intervju med frågor och svar. Under samtalet 
kunde vi gemensamt identifiera personer som vi 

var släkt med – och hur vi var släkt med dem och 
varandra.  Det blev en resa långt tillbaka i tiden 
och intervjun eller samtalet kom inte bara att 
handla om minnen från nomadskolan. Mellan 
oss fanns även en gemensam kunskap om platser 
och människor knutna till dessa platser. Vi de-
lade en lokal, samisk kulturförståelse trots att det 
skiljde 50 år mellan mig och en av de äldre. Vid 
sidan av intervjun och projektet, som ju var själ-
va syftet med samtalet, så bekräftade och stärkte 
vi varandras lokala, samiska kulturförståelse.

Det kan ju också vara en nackdel att besitta 
samma lokala, samiska kulturförståelse som de 
man intervjuar. Man kanske inte känner tillit 
till en person för att den personen kommer från 
”fel” släkt och då avböjer man att bli intervjuad 
för att man inte känner sig bekväm med perso-
nen som ska intervjua en.

Några av de äldre nekade att ta emot det 
arvode som alla erbjöds. En av våra projektmed-
arbetare sade: ”Man måste lura på dem arvodet 
annars tackar de konsekvent nej till det”. Jag 
tolkar det som, utifrån en samisk kulturförstå-
else, där det är mycket viktigt att klara sig själv 
(på nordsamiska birget) och att vara oberoende, 
så vill man inte ta emot pengar.22 Genom att ta 
emot pengar medger du ett beroende, även om 
intentionen inte har varit att skapa en sådan 
relation. Det kan också vara så att man inte vill 
ta emot ersättning för att Svenska kyrkan fort-
farande uppfattas som en överhet som man inte 
vill vara beroende av.
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Samtycke och förvaring av intervjumaterial

Inom projektledningen beslutade vi i ett tidigt 
skede att ljudfilerna och de transkriberade tex-
terna från intervjuerna inte skulle förvaras på 
Kyrkokansliets arkiv eftersom de då kommer att 
vara offentliga och tillgängliga för alla. Enligt 
Kyrkoordningens 55 kapitel, 3 § Diarier och 
arkiv som reglerar vilka handlingar som ska di-
arieföras, råder en offentlighetsprincip som gör 
att alla handlingar (med några undantag, t.ex 
de som rör själavård- och personalärenden) som 
upprättas eller inkommer, blir offentliga och 
tillgängliga för alla som begär ut dem. 23 

Många av de äldre hade aldrig ställt upp och 
blivit intervjuade i projektet om de visste att 
deras intervjuer hade varit tillgängliga för alla. 
I stället har vi både muntligen och skriftligen 
informerat de äldre om möjligheten att om de 
så önskar kan de förvara den inspelade ljudfilen 
tillsammans med den transkriberade berättelsen 
på Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseums arkiv.

Berättelserna är inte projektets eller Svenska 
kyrkans egendom utan de äldre bestämmer själva 
över om de vill att deras egna berättelser skall 
förvaras i ett arkiv eller bara finnas i familjens 
ägo. De äldre och deras anhöriga har valmöjlig-
heten att sluta ett avtal med Ájtte om arkivering 

och i sådana fall också villkoren för arkiveringen. 
I nuläget är det oklart om någon valt att arkivera 
sin berättelse på Ájtte, Svenskt fjäll- och same-
museum.

Var och en av de 26 personer som intervjuats 
har fått ”sin” inspelade ljudfil på en minnessticka 
samt den utskrivna transkriberade texten i retur. 
De kan göra vad de vill med den. Poängen är att 
de bestämmer själva och har kontroll över sin be-
rättelse. Efter att projektet avslutades raderades 
samtliga ljudfiler och transkriberade intervjuer 
från projektets datorer. Det är således endast de 
som blivit intervjuade som har ett eget exemplar 
av en ljudfil och en transkriberad intervju. 

Mot bakgrund av de senaste årens repatrie-
ringsdebatt och frågan om samiskt självbestäm-
mande – som det i grund och botten handlar 
om, där kritik har framförts mot att samiska 
mänskliga kvarlevor, heliga trummor och an-
nan, såväl materiell som immateriell, kunskap 
finns förvarad på arkiv och museer i Uppsala 
och Stockholm, så är det en poäng med att in-
tervjumaterialet redan från början förvaras och 
förvaltas av en institution i Sápmi och inte – 
återigen – på ett arkiv i Uppsala.

Försoningsprocesser mellan kyrkor och urfolk

De senaste tjugo åren har vi kunnat bevittna 
hur stater och kyrkor genom sannings- och 
försoningskommissioner börjat rannsaka sitt 
förflutna och offentligt be om ursäkt till tidigare 
förtryckta minoriteter och urfolk. En av de för-
sta och mest kända är Sydafrikas sannings- och 
försoningskommission, likaså har regeringarna 
i både Kanada och Australien tillsatt sannings-
kommissioner för att utreda och genomlysa 
kränkningar av aboriginska barn och barn 
tillhörande First Nations, mestiser och inuiter 
inom skolsystemet. Kyrkorna i Kanada hade 

en stor skuld i detta eftersom flera ordnar inom 
den Katolska kyrkan, Anglikanska kyrkan och 
United Church of Canada drev internatskolor 
där präster och andra kyrkligt anställda gjort sig 
skyldiga till systematiska övergrepp på barnen. I 
juni 2015 lämnade den kanadensiska sannings- 
och försoningskommissionen sina rekommenda-
tioner till regeringen om hur staten bör arbeta 
vidare med de tusentals vittnesmål som före 
detta internatskoleelever har vittnat om inför 
kommissionen.24

Skuld, ansvar och försoning

Den kanadensiska pedagogen Paulette Regan 
som arbetat för den kanadensiska regeringen 
med dess sannings- och försoningskommission 

har mycket insiktsfullt skrivit om hur viktigt 
det är att vanliga vita kanadensare involveras 
i försoningsarbetet med urfolken i Kanada.25 



74

Det får inte stanna vid endast en angelägenhet 
för urfolken. Hon beskriver, i samband med 
sannings- och försoningskommissionens arbete i 
Kanada, att det ordnades så kallade truth telling 
cirklar, där både urfolk och vita bjudits in för 
att de vita skall lyssna på – och respondera på 
urfolkens berättelser om övergrepp och förtryck 
på internatskolorna. Trots inbjudan så lyste den 
vita majoriteten med sin frånvaro. Regan menar 
att ett av problemen med Kanada har varit att de 
flesta vita, trots kunskap om vad urfolken råkat 
ut för, förnekar det och försöker distansera sig 
från sin historia.26 

Regan menar att själva förnekandet och skul-
den lägger sig i vägen för att Kanada och vanliga 
kanadensare på riktigt kan gå in i en försoning 
med urfolken och bygga nya relationer.  Hon 
säger också att Kanadas självbild av att vara ”god”, 
ett fredsälskande och mångkulturellt land ställer 
sig i vägen för att förstå och ta in urfolkens histo-
ria och erfarenheter av kolonisering av Kanada.27

Regans resonemang äger också giltighet i 
Sverige. Nationen Sverige kämpar också med 
en självbild av att vara god, jämställd och en 
humanitär supermakt. Det kan tänkas att den 
självbilden gör det svårt att hantera en historisk 
skuld, menar jag. Det är rent av oförenligt, hur 
kan man ha koloniserat – och kränkt någon när 
man är ”god”? 28

Det är inte bara majoritetsinstitutioner så-
som Svenska kyrkan som har en historisk skuld 
att hantera i förhållande till den samiska befolk-
ningen. Det finns många andra institutioner 
som medverkat till kränkningar. På nära håll har 
vi bland annat Uppsala universitet som liksom 
Svenska kyrkan är en gammal institution med 
anor och traditioner att förvalta men också med 
en historia att hantera. Uppsala universitet tog 
bland annat över ansvaret och driften av Statens 
institut för rasbiologi år 1958 som blev Institu-
tionen för medicinsk genitik, liksom samlingar 
av bland annat samiska mänskliga kvarlevor. Här 
kan man tala om, inte bara ett idémässigt arv 
men också ett konkret arv av ”arkivmaterial” i 
form av samlingar av foton med avklädda samer, 
judar, tornedalingar och andra underordnade 
grupper samt samlingar av samiska mänskliga 
kvarlevor. Detta är ett arv och en historisk skuld 
som också bör hanteras. 29

Förnekandet och distanserandet av skulden 
är alltid knepig. Fader Michael Lapsley, präst i 
Anglikanska kyrkan och tidigare aktiv i ANC 
under apartheidtiden, som länge arbetat med 
försoningsfrågor kan kanske erbjuda oss ett 
svar.30 Han skiljer mellan ”hälsosam skuld” och 
”ohälsosam skuld” och menar att vi ska eftersträ-
va den hälsosamma skulden; den gör att vi kan 
omvandla skulden till att ta ansvar i nuet. Den 
skyddar oss mot att göra om samma misstag som 
våra förfäder och gör så att vi inte kränker någon 
annans människovärde igen. 

Jag tror att den ohälsosamma skulden får 
oss att fortsätta förtränga, förneka och vilja dis-
tansera oss, såsom Paulette Regan beskriver att 
delar av det vita Kanada har reagerat på urfol-
kens berättelser om övergrepp och kränkningar i 
internatskolorna.31 

Jag tror att genom att inte hantera en his-
torisk skuld löper vi stor risk att begå samma 
kränkningar igen. Det gäller såväl individer som 
institutioner, kyrkor och stater.

Boken om nomadskolan och den tidigare 
nämnda vitboken är inte bara två publikationer 
som publicerats under år 2016. Publikationerna 
kan vara början på en process som leder till en 
förnyad relation mellan Svenska kyrkan och det 
samiska samhället. Jag säger, ”kan vara” – efter-
som det i skrivande stund är oklart vilken rikt-
ning som den fortsatta processen kommer att ta.

Givetvis räcker det inte med kunskap och 
sanningar om att Svenska kyrkan varit delaktig 
i att systematiskt kränka samernas människo-
värde, eller genom att i böcker visa på kyrkans 
delaktighet i att utforma nomadskolan och att 
tvångskristna människor.

Det krävs också att man gör något med 
kunskapen och sanningarna. De måste åtföljas 
av aktiv handling.  Helst skall kunskapen om det 
förflutnas kränkningar och orättvisa leda till en 
känsla av ånger hos den som begått oförrätten. 
Den känslan blir förhoppningsvis en drivkraft 
till att återupprätta samerna och laga det brustna 
i relationen. Det räcker inte, menar jag med en 
förlåtelse, försoningsgudstjänster, eller ens att 
översätta psalmbok och bibeln till de samiska 
språken för att återupprätta samerna. En förlå-
telse utan en aktiv handling som vittnar om för-
bättring och konkret vilja att förnya relationen, 
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är endast att betrakta som en billig försoning. En 
genuin försoning och återupprättelse bär alltid 
med sig en kostnad för förövaren.32

För Svenska kyrkans del skulle en återupp-
rättelse av samerna kunna vara att ändra på 
attityderna mot samerna och de gamla struk-

turerna inom kyrkan som håller samer utanför 
formell beslutanderätt över egna frågor. Genom 
en sådan typ av återupprättande handling kan 
Svenska kyrkan laga det brustna i relationen och 
det kan leda till en försoning.33
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kyrkan, Kyrkokansliet, Uppsala. Upprättat 

av Kaisa Huuva, Göran Möller och Kaisa 
Syjänen Schaal. Se även Kyrkostyrelsens ar-
betsutskotts beslut i protokoll 2012:2, § 40, 
den 2012–03–29.

11 Lindmark & Sundström (2016).
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tokoll 2012:2, § 40, den 2012–03–29.
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ningen, nedladdad 2015–11–20: https://
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24 Webbsida för ”Truth and Reconciliation 
Commission of Canada”. Nedladdad 2015–
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Abstract

The article describes a documentation project about Sámi memories from residential schools in Sweden . 
The project was initiated and financed by the Church Synod of the Church of Sweden in 2012. Individual 
church leaders were active in promoting a policy based on the ideology of racial biology towards the Sámi 
people in Sweden during the 1920s . The education of Sámi, reindeer herding children in special boarding 
schools (nomadskolor) was very central in that policy. The result of the project became the book “When I 
was eight years old I left my home and have not yet returned – memories from Sámi people´s schooldays” 
(Huuva & Blind, 2016) . The article aims to discuss, problematize and suggest how a majority church such as 
Church of Sweden could deal with its historical guilt and thereby reach reconciliation with the Sámi people 
in Sweden .

Sammanfattning

Den här artikeln ger en beskrivning av Svenska kyrkans projekt för att dokumentera äldre samers minnen 
från i första hand nomadskolan. Bland annat presenteras reflektioner kring metod och hur man gör intervjuer 
med människor som man delar en lokal, samisk kulturförståelse med . Artikeln för också en diskussion om 
att det inte räcker för Svenska kyrkan att genom publikationen ”När jag var åtta år lämnade jag mitt hem 
och jag har ännu inte kommit tillbaka – Minnesbilder från samernas skoltid” (Huuva & Blind, 2016) laga en 
brustenhet i relationen till samerna . Artikelförfattaren menar att man måste omvandla den historiska skulden 
till en ”hälsosam” skuld och ta ansvar i nuet, genom att till exempel ändra på strukturer och ge ett formellt 
inflytande inom Svenska kyrkan till samerna. Genom det hanterar Svenska kyrkan sin skuld och det leder 
på sikt till återupprättelse och försoning .
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years old I left my home and have not yet returned – memories from Sámi people´s schooldays” (2016) . Kaisa 
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Dávvirat in Karasjok, Norway. She has a master’s degree in social anthropology and is interested in issues of 
indigenous self-determination, decolonization and healing of memories .
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"Vår bakgrund dög inte. Det ansågs fult 
att vara same". Elsa Teilus' vittnesmål om 
Rasbiologiska Institutets undersökningar 
av samiska barn vid nomadskolan i 
Vaikijaur, Jokkmokk

Katarina Pirak Sikku

Jag var Elsas flytthjälp.
Det var stora förändringar i Elsas liv. Det 

var flyttningar, husförsäljning och dödsfall. Min 
mamma hade lovat att hjälpa Elsa att flytta. Min 
mamma var då, 2011, 85 år gammal. Elsa var 
fem år äldre. De insåg att de kanske inte skulle 
orka. Det var så jag lärde känna Elsa bättre. 

Katarina Pirak Sikku . Foto: Bente Geving

Elsa hade ont i ryggen men hon kämpade tills jag 
satte henne på en stol. Hon pekade, bestämde 
och värderade. Jag packade porslin, böcker, foto-
grafier, sänglinne etc. Jag lyssnade på berättelser 
om vem som hade broderat sänglinne, dukar, 
kuddar och annat. Varför var det så viktigt att 
märka sina ägodelar? För att de inte skulle för-
svinna i tvätten eller skogskojorna. Det var inte 
bara för den skull insåg jag. Det var ett rofyllt 
arbete, en paus från det fysiska slitet. Den este-
tiska betydelsen ska inte underskattas. 

Jag lärde känna alla dessa kvinnor som inte 
finns mer. Elsas mamma Britta, systrarna Maria 
och Frida och faster Anna. Kvinnorna hade olika 
färgskalor och ibland kunde jag urskilja vem som 

gjort vad. Jag insåg också hur mycket minnen 
som är lämnade i varje stygn och maska. En 
historia som inte blir berättad om ingen berättar 
den. 

Mitt i allt detta dog Elsas bror Nils-Henrik. 
Vi satt där tillsammans vid hans bädd. Jag som 
före min pappas död varit livrädd för döden. Nu 
kändes det naturligt att dela den här upplevelsen 
med Elsa. Hon bjöd in mig. Med sin styrka och 
tro så kändes det bra. Det är en gåva som jag 
är tacksam över. Hon gav mig mod att våga. På 
mindre än tre månader så miste Elsa både sin 
bror och sin syster. 

Nu var allt ett enda stort kaos. Och vi kom var-
andra allt närmare. Vi gick igenom lådor, min-
nen sorterades, saker skickades till Röda korset 
eller gavs till personer som stod Elsa nära. Elsa 
avslutade sina syskons liv och påbörjade sitt eget 
avslut. 

Jag berättade vad jag gjorde. Jag visade Elsa 
bilder på mina verk. Hon var nyfiken. Jag fråga-
de Elsa om rasbiologi. Hon visste inte mer än det 
hon hade sett på TV sa hon. Hon ville alltid veta 
vad jag sett och gjort i Uppsala. Varför, Katarina, 
frågade hon mig?

En dag tog jag de fotografier som jag beställt 
från arkivet i Uppsala och gick till Elsa. Jag hade 
ju mest bilder på ungdomar i lulesamisk kolt. Jag 
hade ju varit tvungen att göra ett urval därnere. 
För det är många fotografier i albumen. Och 
dyrt är det att beställa kopior. Jag hade gjort ett 
undantag. Det var en bild av en vacker kvinna 
i arjeplogsdräkt. Vem var hon? Ingen som jag 
frågat hade vetat.
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Jag visade bilden för Elsa. Innan jag ens hun-
nit fråga sa hon, Det är ju faster Anna. Och Elsa 
började berätta. Allt jag refererar berättades inte 
på en gång. Berättelserna kom eftersom. 

Elsa berättar: Anna Myrsell kom till Udtja 
från Nausta hållet. Lars Erik måste ha mött henne 
och hjälpt henne att bära. Jag kommer inte ihåg 
men jag tror att Anna Myrsell hade sällskap med en 
professor. Han var kanske tysk inte svensk. 

Anna Myrsell bodde hos min faster Anna. 
Anna M bakade kakor som var väldigt goda. De 
liknade lite pepparkaka. Jag fick ett nattlinne av 
henne. De verkade ha trevligt ihop min faster och 
Anna Myrsell. Vi barn tyckte det var spännande. 
Anna Myrsell hade byxkjol. Det var modernt på 
den här tiden. Den fladdrade i vinden. Anna Myr-
sell såg bra ut.

Anna fotograferade inte alla i Udtja, inte min 
bror Lars Mattias till exempel. Han var vacker så 
det är konstigt. Anna Myrsell var bara intresserad 
av de yngre barnen och äldre. Jag har en känsla av 
att Anna for rätt fort från Udtja. Hon for i en hast. 

Vad det beror på vet jag inte. Kanske var det att 
hon inte hade pengar. 

Jag kommer ihåg att pappa tyckte det var en 
fånig och löjlig undersökning. De vuxna talade inte 
så mycket om Anna Myrsells besök. Inte så att vi 
barn hörde det. Det sades ingenting. 

Jag tror inte att någon fotograferades naken i 
Udtja. De fotograferades i profil, rakt framifrån och 
snett framifrån. Vi fick vara med när Anna Myrsell 
mätte Lars Andreas Stokke. Hon mätte hans käkar 
och det såg inte otäckt ut. Anna gjorde allting själv. 
Hon använde något instrument men även vanliga 
måttband användes.

Anna hade varit på skolan i Vaikijaur och 
fotograferat oss barn. Så hon mätte inte mig igen i 
Udtja. Det som var konstigt var att våra grannar 
i Udtja inte undersöktes av Anna Myrsell. De var 
lika mycket samer som vi men de barnen gick på 
arbetsstugan. 

Jag gick på nomadskolan och vi bodde i skolkåtor.
Det var på folkskolan i Vaikijaur vi barn blev 

fotograferade och mätta. Vi stod i grupper inför 

Guorosvuođa ája (Tomhetens källa) Del av Katarina Pirak Sikkus utställning  Nammaláhppan. Foto: Polly Yassim. ”På mina 
vandringar tycker jag om att gå på antingen frusen myr eller fruset vatten . En myr som nyligen har frusit är speciell att gå på . 
Underlaget ger efter med ett krasch och under den ytan finns myrens mjuka mossa. Isen ger en speciell känsla. Ska den 
bära eller inte? Isens ljud är både skrämmande och fascinerande på samma gång. På höstvintern går jag gärna ut när da-
gens ljus ebbar ut och övergår till mörker . Naturens förvandling dessa minuter är så förföriskt vacker . Bakom det vackra lu-
rar en fara . Detta är återigen en referens till min ambivalenta känsla inför landskapet .”  Katarina Pirak-Sikku, bildtext från ut-
ställningen:  Nammaláhppan, Bildmuséet, Umeå, 31 januari – 20 april 2014 .
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 kameran. Det var en stor kamera som man kikar in 
under en svart duk. Anna Myrsell var ensam med 
oss barn. Vi tänkte inte på det så mycket. Vi fick 
klä av oss och det kändes inte så bra. Jag kommer 
ihåg att det var kallt och att vi frös. Det var inte så 
vanligt att vi klädde av oss nakna inför varandra. 
Det skedde när vi badade men inte annars. 

Det kanske var som en läkarundersökning. Det 
var inte så trevligt

Vi talade inte så mycket om det för vi trodde 
att det skulle vara så här. När vi läkarundersöktes 
åkte vi till sjukstugan i Jokkmokk där vi fick träffa 
doktor Thulin. Jag har inte något minne av att 
doktor Thulin var i Vaikijaur med Anna Myrsell. 
De äldre flickorna, 14–15 år, sa att det inte var 
bra. De gav uttryck för att de inte gillade situatio-
nen. De skrattade åt Anna Myrsell. 

Vi var generade över att vara lappar. Det var 
fult.

Elsa ställer frågan igen. Varför, Katarina? Jag 
svarar igen jag vet inte. Dagen därpå går jag över 
till Elsa och säger: Jo, för mig är det viktigt att 
bita huvudet av skammen. Hon blir ledsen. Vi 
talar om det. Vi har olika ingångsvinklar till det 
vi känner. 

Vi återkommer flera gånger till besöket som 
Anna Myrsell gjorde i Udtja och rasbiologin. Elsa 
säger många gånger att jag borde prata med den 
ena och den andra. Många är döda. Jag berättar 
för Elsa att hennes historia är viktig för mig. Den 
ger mig en fingervisning vad det handlade om. 

Elsa arbetade på Sameskolan i hela sitt yr-
kesverksamma liv. Hon berättar för mig om en 
undersökning som gjordes på 1950-talet. Det 
finns fler som har talat med mig om den och 

ingen vet vad den gick ut på. Elsa drar paralleller 
till den här undersökningen och den rasbiologis-
ka undersökningen. Hon säger flera gånger att 
den på 1950 talet känns mer vetenskaplig. Flera 
gånger frågar jag henne vad hon menar med ve-
tenskaplig. Till sist så definierar hon det: 

Det kom två personer till skolan. Det var en läkare 
och en sköterska. De var klädda i vita läkarrockar. 
Och barnen togs in på undersökning i ett kontor. 
Så av den anledningen kändes denna undersökning 
mer vetenskaplig. Anna Myrsell var ensam i vanli-
ga kläder i barnens skolsal. 

Jag frågar Elsa om hon har talat med andra om 
rasbiologin. Hon nämner att hon glömde bort 
mätningen i Vaikijaur när hon blev äldre. Det 
var i alla fall ingenting som hon talade om med 
andra personer. I samband med att det gick en 
dokumentär på TV om rasbiologin så började 
hon samtala med en arbetskollega och vän om 
det som hände. Vad de sade vet jag inte för Elsa 
berättade aldrig det. Det finns dock en sak som 
Elsa sa flera gånger och det citatet hade hon 
hämtat från dokumentären. Det var en man som 
sa: ”Barn kan man få till vad som helst”. 

Jag vet att nomadskolebarnen finns foto-
graferade utan kläder. Jag frågade Elsa om hon 
ville se den bilden. Det ville hon inte. De övriga 
bilderna har vi tittat på tillsammans. 

Elsa berättar att de fick vare sig någon bild eller 
betalt för att de medverkade i undersökningen. 
Fotografierna fick Elsa och hennes familj se 
många år senare. Då var det andra som kom med 
bilderna. 
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Abstract

This is a testimony from a 92-year-old lady, Elsa Teilus, who remembered the racial surveys . Few people live 
who remember the investigations started by Herman Lundborg 100 years ago in Laimolahti .

Elsa Teilus was a good friend of my family and I helped her to move. This is how our friendship began. I 
showed Elsa one of the photos that I had found in the albums of the archives after the former Swedish State 
Institute for Race Biology. Elsa then told me when, where and how the photograph was taken, and so the 
story of one photo where the person is anonymous in the albums came to be told .

This is Elsa’s story.
Work with the article has been supported by the research project Rivers, Resistance, Resilience: Sus-

tainable Futures in Sápmi and in Other Indigenous Peoples’ Territories, led by Dr. May-Britt Öhman and 
financed by Formas, 2012–2015. 

Sammanfattning

Det här är ett vittnesmål berättat av 92-åriga Elsa Teilus som kom ihåg de rasbiologiska undersökningarna . 
Få lever och kommer ihåg undersökningen som påbörjades av Herman Lundborg för 100 år sedan i Laimo-
lahti. Elsa Teilus var en god vän till min familj och jag hjälpte henne att flytta. Här började vår vänskap. Jag 
visade Elsa ett fotografi som jag hade hittat i albumen i det bevarade arkivet efter det rasbiologiska institutet. 
Elsa kunde då berätta om när, var och hur fotografiet togs. 

Ett fotografi som är avidentifierat i albumen får sin historia berättad. Det här är hennes berättelse. 
Arbetet med artikeln har finansierats genom forskningsprojektet ”Älvar, Motstånd, Resiliens: Hållbara 

framtider i Sápmi och i andra urfolks territorier”, lett av Fil.Dr May-Britt Öhman och finansierat av Formas, 
2012–2015 .

Biography

Katarina Pirak Sikku is Sámi and artist, MFA (Master of Fine Arts, Umeå University in 2005), from and living 
in Jokkmokk. She works primarily in the techniques of drawing and photography. Many of her works are 
text-based . Pirak Sikku has since over a decade investigated the photos and records of the Swedish State 
Institute for Race Biology (active between 1922 – 1958) stored at the Uppsala University Library. She has 
also interviewed several Sámi persons, mostly women regarding their experience and memories of these 
studies and presented it in exhibitions, amongst other Nammaláphán at Bildmuséet, Umeå, Jan . 31 to April 
20, 2014 and Namaheamiid luottat, Upplandsmuséet, Uppsala, Dec . 5 2015 – May 22, 2016, as well as in 
presentations and articles . 

Pirak Sikku has a developed an artistic research methodology where she uses her own body, emotions, 
memory along with conversations to analyze experiences and impacts from the colonial and racist history 
where the Sámi were displayed as the Others, those to be researched, dominated and ultimately erased as 
a people. Pirak Sikku deal with grief, identity, power, shame, memory, ethnicity and healing. She is affiliated 
to the Technoscience research group, Centre for Gender Research, Uppsala University. In 2016 she was 
granted funding from Vetenskapsrådet, the Swedish Research Council, Artistic research, for Give me my 
perspective: Traces of the race biologists into the Sámi people’s home 2017–2019 . 

Presentation av författaren

Katarina Pirak Sikku är yrkesverksam konstnär, från och bosatt i Jokkmokk, samt Master i fri konst, Umeå 
universitet 2005. Hon arbetar främst i teknikerna teckning och fotografi. Många av hennes verk är textbase-
rade. Det senaste decenniet har hon forskat i det rasbiologiska bildmaterialet som finns vid Uppsala univer-
sitetsbibliotek, Bild och Kartenheten och följt upp detta med konversationer och intervjuer med anhöriga till 
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de som finns på bilderna. Forskningens resultat har hon gett konstnärlig gestalt i olika sammanhang som 
exempelvis ”Nammaláphán”, Bildmuséet, Umeå, 31 januari – 20 april  2014, samt Namaheamiid luottat – De 
namnlösas spår, Upplandsmuséet, Uppsala, 5 december 2015 – 22 maj 2016 . 

I utställningarna vill hon göra historien till sin. Att gå från att ha varit objekt till att bli ett subjekt. Verken 
handlar ofta om sorg, identitet, makt, etnicitet, skam, helande, läkning och är en forskningsmetod där hon 
sätter sig själv i centrum för att återta minnen och göra upp med skammen och sorgen . Pirak Sikku sam-
arbetar med Teknovetenskapliga forskargruppen, Centrum för Genusvetenskap, Uppsala Universitet. 2016 
beviljades hon Vetenskapsrådets medel för konstnärlig forskning och utveckling, för forskningsprojektet Att 
ge mig mitt perspektiv: Rasbiologernas spår i det samiska folkhemmet, 2017–2019 . 
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Språklig variation i umesamiskan
Lars-Gunnar Larsson

1. Vad är umesamiska?

Umesamiska kan förenklat definieras som 
den samiska språkform som ligger mellan 

sydsamiskan i söder och Arjeplogs-samiskan i 
norr. Om språkområdets avgränsning har det 
emellertid inte rått någon enighet. Visserligen 
har Umeälven av tradition setts som umesam-
iskans sydgräns, men denna språkgräns baseras 
på att det inte finns någon stadieväxling i 
varieteterna söder om älven (jfr t.ex. Collinder 
1962:20 f.). Att tillerkänna ett enda kriterium 
en sådan avgörande betydelse kan tyckas egenar-
tat, även om det finns andra exempel på att ett 
enda kriterium ansetts ha en sådan vikt. Att just 
stadieväxlingen tillmättes avgörande betydelse är 
emellertid vetenskapshistoriskt förståeligt (Lars-
son 2012:113). På senare tid har emellertid även 
andra kriterier åberopats (Sammallahti 1998:8; 
Larsson 2012:109 f.) och det får återverkningar 
på avgränsningen av det umesamiska språkom-
rådet.

Oklarheten om umesamiskans avgräns-
ning hänger till stor del samman med de till-
gängliga vetenskapliga beskrivningarna. Den 
dominerande forskaren inom umesamiska var 
Wolfgang Schlachter som vistades i Malå våren 
1940. Där bedrev han energiskt fältarbete och 
samlade ett omfattande material. Problemet var 
att det i Malå – en av de nordligaste orter som 
mitt under kriget stod öppen för utlänning-
ar – fanns en enda individ som behärskade den 
lokala språkformen, nämligen Lars Sjulsson i 
Setsele strax utanför Malå. Efter kriget publi-
cerade Schlachter ett flertal studier som byggde 
på det material han upptecknat efter Sjulsson. 
En av de senaste var en 400-sidig undersökning 
av variation i Malå-samiskans stadieväxling 
(Schlachter 1991), men det arbete som påverkat 
forskare och allmänhet mest är hans ordbok över 

Malå-dialekten (Schlachter 1958); den enda 
publicerade ordboken med sin korta beskriv-
ning av morfologin har kommit att uppfattas 
som normen för hela det umesamiska språket, 
trots att den beskriver en individs språkbruk, en 
idiolekt, i språkområdets sydöstra hörn. 

Umesamiska befinner sig därför i en egenar-
tad situation. Denna samiska språkform var av 
grundläggande betydelse för utvecklingen av det 
äldre skriftspråket i Sverige, det s.k. sydlapska 
bokspråket. Sedermera har språket av olika skäl 
trängts tillbaka kraftigt (Larsson 2012:15–29) 
och idag flämtar dess livslåga. Samtidigt växer 
det bland umesamerna fram en önskan att re-
vitalisera språket och förslag till en umesamisk 
ortografi har i skrivande stund lagts fram. Därför 
är umesamiskans situation just nu oklar: den var 
grunden för 1700-talets samiska skriftspråk i 
Sverige – men den ortografin är alltför oprecis 
för att kunna knytas samman med dagens ume-
samiska. Eftersom det mest rör sig om religiös 
litteratur, dominerar dessutom översättningar 
från svenska den språkformen. Oklarheten om 
språkområdets avgränsning, t.ex. om det sträcker 
sig söder om Umeälven eller ej, leder till frågan 
vilka samers språk en ny ortografi ska omfatta: 
ska t.ex. båda Tärna-varieteterna i väster och 
Malmesjaure-varieteten i öster inkluderas i den 
språkliga normen? Svaret på den frågan kompli-
ceras naturligtvis av att en individs språk har en 
så dominerande ställning. Ska umesamer i Tärna 
idag sträva efter att tala som Lars Sjulsson i Setse-
le våren 1940? Om inte, vad ska i så fall normen 
baseras på?

Här ska jag presentera några resultat från 
min undersökning av variation inom umesamis-
kan (Larsson 2012) och försöka visa vilka resul-
tat man kan uppnå när arkivmaterial beaktas.
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2 . Dokumentation och arkivsamlingar

Det mycket låga antalet talare av umesamiska 
idag har naturligtvis till följd en mycket begrän-
sad variation i det nutida talspråket. I all synner-
het gäller detta eftersom merparten av de talare 
som finns hör hemma i språkområdets östra del. 
Och den tryckta litteraturen domineras även den 
av en östlig varietet. En sådan enhetlighet resul-
terar naturligtvis i ett umesamiskt språk med 
liten variation. Även om det kanske kunde vara 
en fördel i revitaliseringsarbetet, lämnas en stor 
del av det umesamiska språkliga arvet, dvs. av 
umesamernas immateriella kulturarv, obeaktat 
(jfr Larsson 2013). Dessa brister kan emellertid 
avhjälpas av ett mycket omfattande arkivmateri-
al förvarat i SOFI-arkiven i Umeå1 och Uppsala. 
De flesta av dessa samlingar – mestadels rör det 
sig om ordsamlingar – initierades av Karl Bern-
hard Wiklund, den förste professorn i finsk-ug-
riska språk i Uppsala. 

Wiklund var framför allt sameforskare eller 
”lappolog” med hans egen terminologi; därmed 
menade han en forskare som inte ensidigt var in-
riktad på samernas språk eller kultur utan som all-
sidigt täckte samernas historia, språk och kultur.2 
Wiklund själv bedrev fältstudier i Malå 1900 och 
samlade in ett omfattande material från Släpp-
träsk. Hans ordsamling är ungefär lika stor som 
Schlachters från Setsele. Eftersom stadieväxlingen 
som var i fokus för fenno-ugristernas intresse 
under början av 1900-talet hade sin sydgräns vid 
Umeälven, är det naturligt att Wiklund lät sina 
elever studera just umesamiska varieteter. Elever-
na var två: Nils Moosberg och Axel Calleberg. 

Moosberg började i västra delen av språkom-
rådet och fortsatte sedan österut: 1917 uppteck-
nade han den varietet som kallas Södra Tärna, året 
därpå Norra Tärna och 1919 ägnade han sig åt va-
rieteterna i Sorsele, både fjäll- och skogsvarieteten. 

Han blev filosofie licentiat 1925 på en avhandling 
om stadieväxlingen i Tärna och Sorsele.

Calleberg utgick från Wiklunds samling från 
Malå, som han kopierade och därefter komplette-
rade med samma uppgifter från de östliga variete-
terna: Malmesjaure 1922, Maskaure 1923, Ullis-
jaure 1925 och slutligen skogsvarieteten i Sorsele. 
1923 hade han blivit kyrkoherde i Sorsele och var 
därmed väl förtrogen med sina informanter. Även 
Calleberg hade för avsikt att skriva en licentiatav-
handling om stadieväxlingen och då i den östra 
delen av språkområdet (Larsson 2012:113). 

Efter andra världskriget slutligen uppehöll 
sig Tryggve Sköld under tre längre perioder i 
trakten av Arvidsjaur och samlade lexikaliskt 
material och gjorde inspelningar. Hans samling 
skiljer sig en hel del från de tre tidigare upp-
tecknarnas, vilket tyder på att Wiklund hållit 
ett vakande öga över Moosbergs och Callebergs 
samlingar (Larsson 2012:66).

Detta innebär att utöver Schlachters publi-
cerade ordbok över Malå-varieteten finns det 
ungefär lika omfattande ordsamlingar från yt-
terligare åtta varieteter och dessutom Wiklunds 
samling efter en annan informant i Malå. Till 
detta kommer att Calleberg sammanställt gram-
matiköversikter från Malmesjaure, Maskaure 
och Ullisjaure som är utförligare än Schlachters 
skiss över Malå-varietetens grammatik (Schlach-
ter 1958:XIII–XIX). Ordsamlingarna är var-
andra lika till upplägg och innehåll, dock med 
undantag av Skölds samling som skiljer ut sig i 
flera avseenden (Larsson 2012:48, 77). Under 
alla omständigheter finns ett omfattande och 
tillförlitligt material från hela det umesamiska 
språkområdet: Schlachters ordbok innehåller ca 
5 000 ord, men det totala materialet omfattar 
mer än 40 000 ord.

3. Vad karaktäriserar umesamiska?

På grund av avsaknad av stadieväxling ansåg 
man länge att varieteterna söder om Umeälven 
hörde till sydsamiskan, inte till umesamiskan. 
Den uppfattningen håller inte och det av flera 
skäl, av vilka några ska nämnas här (se Larsson 
2012:129, 109 f., 131 ff., 167 f.). 

När varieteterna i Södra Tärna och Ullisjaure 
söder om Umeälven förts till sydsamiskan, har 
stadieväxlingen varit det avgörande kriteriet och 
man har utgått från att den variationen endast 
följer en nord-sydlig axel: ju längre söderut, 
desto mindre stadieväxling, och omvänt. Redan 
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Moosberg (STS) visade emellertid att stadieväx-
lingen också visar en variation efter en väst-östlig 
axel. Den är rudimentär i Norra Tärna i väster 
och som mest omfattande i de östliga skogsva-
rieteterna. Stadieväxling är alltså inte något som 
antingen finns eller inte, utan i stället något som 
finns mer eller mindre, och då blir bilden mer 
komplicerad och kriteriet svårare att tillämpa.

Till skillnad från stadieväxlingen visar ut-
veck lingen av kort *i en klar uppdelning. I syd-
samiskan har kort *i alltid bevarats som sluten 
vokal och i Arjeplogs-samiskan och språken 
längre norrut har det alltid utvecklats till ett kort 
a, jfr t.ex. saS s’ïlle ’famn’/saArj salla ’id.’ och saS 
bissie ’helig; söndag’/saArj passie ’id.’. I ume-
samiska hänger emellertid utvecklingen av kort 
*i samman med vokalismen i andra stavelsen, 
dvs. sallǝ ’famn’ men ST pïssē ’söndag; helg’. De 
umesamiska exemplen är hämtade från Södra 
Tärna, men förhållandena är identiska i alla de 
umesamiska varieteter jag undersökt. Detta är 
därmed ett kriterium där umesamiska skiljer sig 
från båda de omgivande språken, såväl sydsamis-
ka i söder som Arjeplogs-samiska i norr.

Som exempel från morfologin kan nämnas 
att sydsamiska endast har ändelser i illativ sing-
ular som karaktäriseras av -s medan nordligare 
språkformer har ändelser både på -s och på -j, 
t.ex.:  Jämnstavig stam: saS maanese ’till ett barn’/ 
saN mánnáj ’id.’

Uddstavig stam: saS daktarasse ’till en (gift) 
dotter’/saN beatnagii ’till en hund’

De umesamiska varieterna har båda ändelse-
typerna, men fördelade efter stamtyp, t.ex.:

Jämnstavig stam: Msk muorrejǝ ’till ett träd’

Uddstavig stam: Msk màllàsissǝ ’till en måltid’ 
Exempelorden är hämtade från Maskaure, 

men samma system råder i alla de umesamiska 
varieteterna (Larsson 2012:133), även i Ul-
lisjaure och Södra Tärna som talas söder om 
Umeälven. Detta förhållande orsakar svårigheter 
för Hasselbrinks indelning (SLW:96 f.) av de 
sydsamiska dialekterna och han måste urskilja en 
särskild undergrupp i sin nordliga dialektgrupp, 
en undergrupp som har illativändelser på -j – 
precis som umesamiskan!

Bland de umesamiska varieteterna är det 
den i Ullisjaure som är mest särpräglad (Larsson 
2010; 2012:181). Detta gäller inte minst ordför-
rådet, som i hög grad skiljer sig från det i andra 
umesamiska varieteter. Eftersom Ullisjaure ligger 
söder om Umeälven, ligger det nära till hands 
att förklara denna varietets lexikaliska egenheter 
som antingen tecken på att varieteten hör till 
sydsamiskan eller att dess ordförråd påverkats 
av sydsamiska. Så är emellertid inte fallet. I min 
korpus av varierande ord i åtta umesamiska varie-
teter (se vidare Larsson 2012:86 f.) representeras 
Ullisjaure av drygt 500 ord, av vilka inte mindre 
än 140 saknar motsvarighet i övriga umesamiska 
varieteter. Av dessa är det emellertid endast 33 
som jag kunnat hitta i den sydsamiska varieteten 
i Dikanäs, en ort belägen endast 20 kilometer 
fågelvägen från Ullisjaure (Larsson 2012:155: 
figur 41, 167 f.). Detta stämmer väl överens med 
Hultblads tanke, att det inte var vattendrag, utan 
vattendelare som avgränsade bygder och därmed 
språk- och dialektgrupper (Hultblad 1968:77; 
Larsson 2012:81). 

4 . Umesamiska – ett varierande språk

Det umesamiska arkivmaterialet visar att 
det fanns en omfattande språklig variation i 
umesamiskan. Det innebär att en revitaliserad 
umesamiska inte behöver baseras på Schlachters 
Malå-samiska ordbok, utan det finns ett rikare 
språkligt arv som umesamerna kan utnyttja. 

För att indela ett språkområde i dialekter kan 
två olika angreppssätt användas. Det traditio-
nellt dominerande är att dra isoglosser som delar 
ett språkområde i två eller flera delar beroende 
på ett visst bestämt språkdrag. Umesamiskan 

kan indelas i en västlig och en östlig dialekt t.ex. 
på basis av förekomsten av ett klusilt element i 
en del av två (icke homorgana) konsonant eller 
kombinationer av halvvokal + konsonant, 

t.ex. NT alɛmìɛ, Ull al(e)mē – Msk alp̀mē, 
Mlm alb̀mē ’himmel’;

ST àimè, SorsG àimiɛ – SorsW aìp̀mē, Arv 
àipmē ’nål med trekantig spets’.

Detta och en rad andra språkdrag delar ume-
samiskan i en västlig fjälldialekt och en östlig 
skogsdialekt. Eftersom varieteten i Ullisjaure i 
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flera hänseenden går sin egen väg, är det rimligt 
att betrakta den som en underdialekt i den väst-
liga dialekten. 

I min studie över umesamisk språkvariation 
(Larsson 2012) har jag emellertid även använt en 
annan metod, som utgår från gemensamt ordför-
råd. Skillnader i ordförrådet utgör ett hinder för 
ömsesidig förståelse (Sammallahti 1985:157). 
Det innebär att varieteter som har ett till stora 
delar gemensamt ordförråd bildar en grupp. Min 
undersökning, som baserades på det umesamiska 
ordförrådet i arkivens samlingar, ledde intressant 
nog även den till en indelning i en västlig och en 
östlig dialekt och med Ullisjaure som en varie-
tet som skilde ut sig bland de västliga (Larsson 
2012:182 f.). 

Under alla omständigheter är det umesa-
miska språkets öde ett exempel på vådan av 

att grunda sina uppfattningar enbart på den 
publicerade litteraturen. Om Schlachters – i sig 
förtjänstfulla – ordbok läggs till grund för en 
revitaliserad umesamiska, riskerar man att få en 
icke-varierande språknorm. Sådana språk kan 
knappast anses naturliga. När hänsyn tas till det 
tillgängliga arkivmaterialet får man en bild av ett 
normalare mänskligt språk med alla dess varia-
tioner. Endast på det viset kan man dessutom 
komma i kontakt med den utdöda varieteten i 
Ullisjaure och fundera över vilka utomspråkliga 
faktorer som gör att den så ofta skiljer sig från 
övrig umesamiska. Både fjäll- och skogsdialek-
ten, både Ullisjaure och Malå och övriga varie-
teter utgör dock det umesamiska språkliga arvet. 
Att tala som Lars Sjulsson gjorde är inte det enda 
korrekta sättet för en umesame. 

Förkortningar

Arv = Arvidsjaur saS = sydsamiska

Mlm = Malmesjaure saU = umesamiska

Msk = Maskaure SorsG = Sorsele fjäll

NT = Norra Tärna SorsW = Sorsele skog 

saArj = Arj = Arjeplogs-samiska ST = Södra Tärna 

saN = nordsamiska Ull = Ullisjaure

Karta 1. Det umesamiska språkområdet (ur L-G Larsson: Grenzen und Gruppierungen im Umesamischen, 2012; 
kartritare: Christina Wernström).
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Slutnoter

1 I dagsläget finns arkivet i Umeå fortfarande 
kvar, men beslut har fattats om att det ska läg-
gas ned. Just ur umesamiskt perspektiv fram-
står beslutet som extra uppseendeväckande.

2 Detta förtjänar att påpekas eftersom det nu-
förtiden florerar en uppfattning om att ”lap-

pologi” skulle stå för gammaldags uppfatt-
ningar om samer. Så var det inte för Wiklund; 
i hans ögon skulle t.ex. Israel Ruong, Nils Erik 
Hansegård och Olavi Korhonen vara fullgoda 
”lappologer”, eftersom de inte begränsat sina 
forskningar till samernas språk.

http://www.adelaide.edu.au/australex/conferences/2013
http://www.adelaide.edu.au/australex/conferences/2013
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Abstract

The article presents some of the most important results of the monograph Grenzen und Gruppierungen im 
Umesamischen published in Wiesbaden 2012. It was mainly based on previously unused archive materials, 
namely lexical material recorded in nine Ume Saami localities . Such a material increases our possibilities 
of investigating the Ume Saami language and its geographical variation . To the south, the language area 
was delimited, not by the Ume River, but by the watershed, and the language can be divided into a western 
mountain dialect and an eastern forest dialect . Within the western dialect, the Ullisjaure variety holds a 
position of its own . From a methodological point of view it is interesting that grouping the varieties based 
on the number of words in common results in the same dialect division as the traditional method based on 
differences shown by isophones and isomorphs .

Sammanfattning

I artikeln presenteras några av de viktigaste resultaten i studien Grenzen und Gruppierungen im Ume-
samischen (Wiesbaden 2012) . Den bygger till största delen på tidigare outnyttjat arkivmaterial, nämligen 
språkliga uppteckningar – huvudsakligen ord – från sammanlagt nio umesamiska orter . Detta material ökar 
i väsentlig grad kunskapen om umesamiskan och dess variation . Språkområdet avgränsades i söder av 
vattendelaren, inte av Umeälven, och språket kan delas in i en västlig fjälldialekt och en östlig skogsdialekt . 
Inom den västra dialekten intar varieteten i Ullisjaure en särställning. Av metodiskt intresse är att när varie-
teterna grupperas på basis av överensstämmelser i ordförrådet, når man samma dialektindelning som i en 
traditionell indelning baserad på sådana skiljelinjer som isofoner och isomorfer .
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”Jag vill högt och ljudligt tala om tystnaden”: 
JORINDAS RESA, stormarna och vägarna 
vidare

Liselotte Wajstedt

Filmen Jorindas resa handlar om 17-åriga 
Jorinda som gör sitt livs resa mellan Tromsö 

och Kautokeino. För Jorinda är det både en yttre 
och inre resa, där hon upptäcker saker om sitt 
liv. Hon befinner sig i en fas mellan att vara barn 
och att växa upp till kvinna. 

Projektet består av tre delar, en spelfilmsdel 
på 16 minuter, en musikvideo på ca 9 minuter 
och en kort experimentell dansfilm. Jorindas 
resa finns nu tillgänglig via https://vimeo.com/ 
101215876.

Musikvideon finns tillgänglig via länken 
https://www.youtube.com/watch?v=ebuYoo-
vON5s&feature=share.

Jorindas resa är en stärkande och värmande film 
om en tjej på 17 år som blir utnyttjad och mår 
väldigt dåligt på grund av detta. Jorindas resa 
är också en feministisk film till stöd för utsatta 

flickor och kvinnor. För mig har det varit en lång 
resa, genom många stormar och då menar jag 
inte bara snöstormen som drabbar Jorinda. Det 
handlar om flera stormar som jag själv virvlat 
igenom under arbetet med Jorindas berättelse. 
Framförallt berättar filmen om Jorinda och hen-
nes resa mot stärkt självkänsla, en resa som också 
på många sätt kommit att bli min egen. 

Jorindas Resa hade premiär på Konsthallen i 
Luleå i januari 2014 och har sedan visats i Umeå, 
Paris, Berlin och Kungsbacka. 

Vid HUKSO!, ett seminarium som hölls i 
direkt anslutning till Uppsams vårsymposium 
2014, visades Jorindas resa även i Uppsala för 
första gången och jag fick tillfälle att prata om 
stormarna vi gått igenom, och vår fortsatta resa. 
Denna artikel handlar om filmen Jorindas resa, 
om hur den kom till, och om de stormar som 
filmen och jag gått igenom och fortsätter att gå 

https://vimeo.com/101215876
https://vimeo.com/101215876
https://www.youtube.com/watch?v=ebuYoovON5s&feature=share.
https://www.youtube.com/watch?v=ebuYoovON5s&feature=share.
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igenom samt mitt vidare arbete på temat om det 
som ständigt tystas ner, men som jag vill tala 
om, högt och ljudligt. Citatet i titeln för denna 

artikel kommer från mitt pågående filmprojekt, 
Tystnaden i Sápmi, som är en dokumentär fort-
sättning på arbetet med fiktionen Jorindas Resa. 

Jag läste en bok

En tidig morgon i en lägenhet på Södermalm i 
Stockholm efter en lång fest – året är 2004 – får 
jag en bok av lägenhetsinnehavaren. Hon lägger 
den i min hand och säger: Här har du en bok, jag 
tror du kommer att gilla den. Boken heter Re-
san till Kautokeino och är skriven av Ann-Marie 
Ljungberg.  Boken berörde mig omedelbart. Jag 
förstod att detta var min film. Jag måste göra en 
film om den lite vilsna Jorinda, kvinnotjusaren 

Mikko som Jorinda är besatt av, den mycket 
speciella karaktären Paul-Isak som söker sin egen 
sexuella identitet och den äldre mannen LNP 
som lever för sitt älskade manuskript om sitt livs 
största kärlek, Rosalinda. 

I boken finns alltså fyra rollfigurer som i 
procession rör sig genom den femte rollfiguren: 
naturen. Färden går mot den lilla samiska byn 
Kautokeino i norska Finnmark. 

Jag skrev ett manus 

Aj, vad jag kämpade för att få göra den lite egen-
sinniga filmen av den här boken. Jag har skrivit 
många manus. Boken har omväxlande varit 
långfilm, dokumentärfilm och novellfilm tills den 
slutligen, kraftigt reducerad, blev en kortfilm. 

Men det var mitt eget val. Jag insåg att jag 
inte fick grepp om Jorinda, om vem hon verkli-
gen var. Hon blev hela tiden en schablon av en 
ung vilsen tjej, som befann sig just i brytningen 
mellan barn och kvinna. 

Butoh och Jojk 

Den estetiska formen av Jorindas resa hade jag 
tidigt klart för mig. Jag ville arbeta med den 
japanska scenkonstdansen Butoh och den samis-
ka berättarformen Jojk.  Första gången jag såg 
Butoh blev jag omedelbart förälskad. Butoh fick 
mig att känna mig närmare naturen. 

Butoh betyder ’steg i en ritual’. Butoh är 
skriken som aldrig skrikits, stigarna som aldrig 
beträtts, kaos under kontroll. 

I november 2013, när filmen var inspelad och 
jag hade använt mig av min tolkning av Butoh, 
träffade jag Mr Unu, som på 60-talet grundade 
Butohdansen. Det var 3 månader innan Jorindas 
resa visades offentligt för första gången. 

Jag var nervös för att visa honom min film 
och orolig för vad han skulle tycka. Men jag visa-
de honom filmen och frågade: Är det här Butoh? 
Han svarade mig då: Butoh skapas i samma 
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ögonblick det utövas. Butoh är fri, Butoh ska 
färdas och utvecklas. 

Trots att han och hans far är grundare av 
Butoh så är han generös och vis nog att låta dan-
sen utvecklas vidare. 

Då vi träffades var Mr Uno skröplig och 
gammal. Han hade en stor ateljé och en magisk 
japansk trädgård. Han satt i sin rullstol, tog fram 
en knippe silkestråd och började dra i en ände. 
Han drog och drog. Han sa till mig: ”Det här är 
Butoh, silkestråden är Butoh: tunn och skir, men 
ändå stark. 

Jag ser likheter mellan Butoh och den sa-
miska Jojken som inte är en sång, utan något 
alldeles eget, helt utan traditionella musikaliska 
regler. En jojkar inte om något.  Jojken är något. 
Jojkaren förmedlar fjället, platsen, personen eller 
djuret som hen jojkar.

Exakt samma tanke finns i Butoh. Du dansar 
något, du tömmer dig själv och låter din densitet 
bli den där stenen, trädet eller platsen. Butoh 
har, likt jojken, inte några regler. Båda uttrycken 
lever i utövarens konst. Jag fick lära mig att i ja-
pansk tradition finns något som kallas MA. MA 
är. MA är allting. MA säger att det finns något 
mellan livet och döden: spännpunkter i det tys-
ta. MA fyller ett rum med dessa spännpunkter. 
Det är estetiskt rent. 

Precis så ville jag att min film ska vara. Jag 
vill tolka de olika uttrycken på mitt eget sätt. 

En till koppling till samisk kultur i filmen är 
Ahkkorna, Sarahkka, Juksahkka och Uksahkka, 
de tre största gudinnorna. Jag ser dem vakta och 
skydda den unga Jorinda på vägen.

Jorindas resa och min egen resa 

Under 2006 och 2007 reste jag omkring i 
Finnmark för att söka efter inspelningsplatser, 
”locations”, till mitt manus. Samtidigt började 
det dyka upp häpnadsväckande löpsedlar från de 
lokala tidningarna. De handlade om övergrepp. I 
en av tidningarna, Nettavisen, stod det: 

Sex-salg i Kautokeino øker. Menn i Kautokeino 
tilbyr jenter helt ned i 13-årsalderen sprit, tobakk, 
kontantkort og angrepiller i bytte mot sex, skriver 
Dagbladet. Sosialtjenesten i Kautokeino kommu-
ne har sett en ganske markant økning av menn i 
20–30-årene som plukker opp unge jenter utenfor 
skolen og ungdomshus.1

Jorindas resa är en film som ligger mig varmt om 
hjärtat. Jorinda är huvudpersonen i sitt eget liv. 
Det borde hon alltid vara. Men tyvärr får kvin-
nor oftast inte samma respekt, uppmärksamhet, 
betydelse i en film och om det finns till exempel 
fyra starka manliga karaktärer omkring henne.

Även om hon har huvudrollen så drunknar 
hon, får inte ta plats på ytan och glänsa i sin egen 
historia. 

Jag kände också att jag var tvungen att få fatt 
på vem Jorinda verkligen var. Hur många olika 
manus jag än skrev fortsatte hon bara att vara 
en schablon av en ung tjej. Det kändes viktigt 
att lyfta fram henne ur bokmanuset, till att bli 
huvudpersonen i filmen på riktigt, och genom 
filmen bli den viktigaste personen i sitt eget liv. 

Så när jag mötte dessa historier i media om att 
äldre män ”köpte” sex och utnyttjade unga tjejer 
(13–15 år) genom att ge dem prylar som tjejerna 
behövde, förstod jag plötsligt vem Jorinda är. 

Det står inte i boken Resan till Kautokeino att 
Jorinda har blivit sexuellt utnyttjad. Men hon är 
lågmäld och självdestruktiv. Jag hade inte tänkt 
på att hon kunde vara sexuellt utnyttjad förrän 
jag såg artiklarna. Då förstod jag plötsligt vem 
hon är. 

Storm: Sametingets Kulturnämnd 

Året var 2010. Jag hade skrivit många olika 
manus och till slut landade jag i kortfilmen som 
format. Jag sökte ekonomiskt stöd för filmen. Jag 
beräknade att jag skulle behöva minst 600 000 

kronor. Jag sökte pengar från den statliga myn-
digheten Sametinget, eller närmare bestämt från 
Sametingets kulturnämnd. Nämnden har som 
specifikt uppdrag att fördela medel till samisk 
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kultur och det är den enda myndighet med denna 
specifika inriktning på svensk sida av Sápmi. Det-
ta var något som jag aldrig gjort tidigare. Till min 
förvåning fick jag hela summan jag sökt, 150 000 
till produktion av filmen. Kulturnämnden förde-
lar sällan så stora belopp, så jag upplevde att jag 
fått ett värdefullt starkt stöd och uppmuntran 
från det samiska samhällets företrädare. Jag var 
glad och startade genast produktionen. 40 000 
av summan använde jag till ytterligare resor i 
Finnmark för att leta upp ”locations” – inspel-
ningsplatser. Men jag behövde mer medel. En 
filmproduktion på 150 000 innebär en extremt 
låg budget då en filmproduktion kostar mycket. 
Det är många inblandade: ett produktionsteam 
med producent, fotografer, ljud, dramaturger, 
inspelningsledare, omsorg och inte minst regissö-
ren och skådespelarna. Allt för att det ska bli en 
professionell och välgjord produktion. 

Sametingets Kulturnämnd har tämligen korta 
tider för redovisning av medel, något som är svårt 
att förena med en filmproduktion. Slutpunkten 
för filmprojektet, januari 2012, kom och jag hade 
ännu inte fått fullt stöd för att fortsätta resan och 
arbetet med att göra Jorindas film.  Men jag tänk-
te verkligen inte ge upp nu. Jag sökte och fick 
några stipendier från bland andra Sámi Council 
och Norrbottens läns landsting. Min filmidé 
hade bäring hos andra, så jag sökte om anstånd 
från Sametingets Kulturnämnd för att förlänga 
projektet. Anstånd får en söka enligt reglerna och 
jag var väldigt noga med att göra det i tid och 
att göra den delredovisning som jag avkrävdes. 
Men i oktober 2012 fick jag avslag på grund av 
att projektet inte startat i tid och att det ändrats 
väsentligt och Sametingets Kulturnämnd krävde 
nu plötsligt tillbaka alla de 150 000 kronorna. 

Det kändes som marken försvann under 
mina fötter. Jag som redan startat projektet och 
hunnit använda 40 000 kronor.  Att betala till-
baka summan skulle inte bara innebära en stor 
förlust av medel för att fortsätta arbetet med 
filmen om Jorinda. Det skulle också innebära 
en extremt svår situation personligen. Som film-
konstnär, utan fasta bidrag, lever jag hela tiden 
på marginalen för filmmakandet och jag för noga 
bok över hur varje krona används.  Jag kunde inte 
förstå varför Sametingets Kulturnämnd nu skulle 

vilja försätta mig i konkurs. Det var verkligen en 
hemsk period, som fortlöpte under hela 2015. 
Jag skrev omgående ett brev där jag vädjade till 
Kulturnämnden att inte göra så här mot mig. 
Jag förklarade att om pengarna måste återbetalas 
så skulle jag vara tvungen att lägga ner projektet 
och ta ett banklån för att kunna försörja mig. 
Men jag fick inget gehör. Kulturnämnden stod 
fast vid att kräva pengarna tillbaka. 

SVT:s kulturnyheter tog upp det och seder-
mera har det uppmärksammats av P1:s kultur-
nyheter och FLM, Sveriges största filmtidning. 

Jag fick gott stöd från vänner och kollegor 
inom kultursektorn, och akademin, och många 
ställde sig frågande till hur en statlig myndighet 
kunde agera på det här sättet.  Journalisterna 
från SVT som kontaktade mig hade aldrig hört 
talas om något liknande. Själv kunde jag inte 
förstå hur Kulturnämnden, som ju är en stat-
lig myndighet som fördelar medel till samisk 
kulturutövning, först kunde ta beslut om att 
ge medel till en filmproduktion, och sedan dra 
tillbaka hela summan. Jag funderar fortfarande 
på hur Sametingets Kulturnämnd kan ge sig på 
att fördela medel till filmproduktion om de inte 
känner till hur filmproduktioner ser ut, och inte 
heller tar förklaringar från filmmakaren på allvar. 

Det är dock inte bara Kulturnämndens agerande 
som varit svårt att hantera. Det blev även en stor 
omgång hat från anonyma näthatare inom det 
samiska samhället. När Sameradion i oktober 
2012 tog upp ärendet, gjordes en genomgång 
av brevväxlingen mellan mig och Kulturnämn-
den som visade att jag hade gjort helt enligt alla 
reglerna. Efteråt kommenterade många inslaget i 
kommentarsfältet på Sameradions hemsida. Det 
var så hemska och missunnsamma kommentarer 
att jag häpnade. Jag blev rädd för mitt eget folk. 
Naturligtvis är det inte alla som är elaka, men nät-
hatarna tar stor plats och det känns, det gör ont. 

Det har gjorts flera inslag med mig om den 
här saken i Sameradion. När jag i oktober 2014, 
söker på internet i inslagen upptäcker jag att de 
reducerats kraftigt. Sameradion har censurerat i 
kommentarsfälten och flera inlägg har helt enkelt 
tagits bort. I en av trådarna finns nu bara 6 kvar 
av minst 50 kommentarer. Till vissa inslag finns 
inga kommentarer kvar alls trots att jag vet att 
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där funnits långa rader.  Även om det kanske är 
rimligt, då många inlägg var rena personangrepp 
på mig och andra känns det som att Sameradion 
och Sveriges radio har censurerat en historia som 
är viktig att förstå. Det finns dock spår kvar, som 
berättar om angreppen. Nedan är ett inlägg som 
visar vad som sagts om mig: 

”Nu var det Wajstedt´s tur i blåsten 
Sameradion har en väldig förmåga att välja ut 

hatobjekt som ställs ut i Sapmi´s skyltfönster för be-
skådan och spott och spe. Nils Gustav Labba, Ingrid 
Inga och Anders Kråik är exempel på namn som 
ska spottas på i detta forum. Och nu var det unga 
frk Wajstedts tur = otur att hängas i Sameradions 
offentliga skyltfönster. Skäms SR!”

Jag hade en personlig brevväxling via internet 
med min kusin och vän, författaren Ann-Helen 
Laestadius, när det stormade som värst. Vårt tan-
keutbyte blev publicerat i Västerbottenskuriren 
under ingressen 

Vem har rätt att företräda det samiska och vad 
innebär det att vara samisk kulturskapare? I dag 
mejlväxlar konstnären Liselotte Wajstedt och för-
fattaren Ann-Helen Laestadius på VK-kulturen om 
språkliga och kulturella konfliktzoner. 2

I brevväxlingen återfinns flera av mina tankar 
kring hur jag framställs i samisk media och kom-
mentarerna – främst anonyma – som gjordes i an-
slutning till inslagen. Det känns förstås hemskt att 
bli utpekad och hatad av sitt eget folk. Människor 
kan vara riktigt elaka bakom sina datorskärmar. 
Det är ju förstås inget typiskt samiskt, utan det 
går igen i alla sociala medier.  Men nu när det 
drabbade mig var det riktigt obehagligt, och ett 
tag efter drevet kring Jorindas Resa var jag faktiskt 
rädd. Jag såg mig för extra när jag gick ut. 

Jag har dock inte gett upp, trots detta. Jag 
är stark i min övertygelse om att detta är viktiga 
frågor, och som filmare och konstnär har jag ett 
särskilt ansvar att kommentera min omvärld. 

I brevväxlingen med Ann-Helen skrev jag bland 
annat följande: 

2013–02–24 20:38:19 
Jag är för förändring! Det är mitt förhållnings-

sätt till den samiska och andra kulturer. 
Jag älskar min kultur, men tycker ibland att 

den är för snäv. Jag börjar bli less att ständigt dra 
upp, för mig, gamla händelser. Det tar för mycket 
kraft från det som är BRA i kulturen. Jag är inte 
rädd för förändringar, därför tycker jag att många 
fastnar i att värna för hårt om arvet. Det är inte 
farligt med nya influenser. 

Därmed inte sagt att jag tycker den samiska 
kulturen är på utdöende. Tvärtom. Jag kanske är 
naiv och lite väl optimistisk när jag ser att den spi-
rar? Nya former av ungdomskulturer finns i form 
av design och teater och queering Sápmi! 

Det gamla i kulturen finns ständigt inom mig. 
Jag minns min mormor. Hennes närhet är ständigt 
närvarande i mig. Det tvivlar jag inte på. 

Men mitt synsätt och varande i samiska kul-
turen är på en armlängds avstånd – liksom i alla 
andra sammanhang jag befinner mig i. Mitt arbete 
och roll här i livet är att göra konst och det gör jag 
genom att granska livet, ifrågasätta situationer och 
spegla tillbaka det till andra. 

Därför gör jag mina filmer! Det är ett sätt att 
förklara en verklighet och att minnas. Men jag gör 
det på mitt sätt som kanske inte alltid följer normen 
för vad som är ”äkta samiskt” ... eller? 

Kanske bara äkta mänskligt. En verklighet där 
alla får plats utan patriotism åt något håll. 

/Liselotte 

Snöstormen som kom 

Åter till våren 2013. Jag hade äntligen fått ihop en 
filmbudget för att genomföra hela arbetet. Film-
pool Nord hade bidragit till finansieringen och jag 
fick även pengar från Norrlands Läns Landsting.

Vi spelade in filmen på tre komprimerade 
dagar. Jag hade då även använt resten av peng-

arna från Sametinget. Jag kunde inte låta dem 
vinna över mig även om det var smärtsamt att 
föra kampen och att jag personligen mådde då-
ligt av det. 

I början av maj 2013 stod det klart att jag 
hade hela budgeten i hamn.  Det var bråttom. 
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Jag ville att filmen skulle utspelas under vår-
vintern i Sápmi. Filmen skulle börja och sluta i 
snöstorm. I maj är det dock inte så vanligt med 
snöstormar. Jag blev alltmer desperat. Jag var 
orolig att jag skulle behöva hyra snökanoner för 
80 000 kronor… 

En grå dag i maj skulle jag välkomna Sarakka 
Gaup, som spelar huvudrollen, Jorinda. Sarak-
ka har något så ovanligt som huvudgudinnans 
namn. Det var första gången vi träffades. Jag hade 
bara sett henne i en teaterföreställning något år 
tidigare och då tyckt att hon var bra. Vi fann 

varandra direkt och vårt samarbete fungerade 
perfekt.  När vi vaknade på inspelningsmorgo-
nen var hela omvärlden vit. Det var snöstorm! 

Känslan var helt obeskrivlig. Vi skyndade 
oss. Alla gjorde sig snabbt redo och vi gav oss ut 
på vägen. Jorinda gick in i snöstorm och dansar-
na på vidden kunde dansa sin snödans, inspire-
rad av Butoh. Med tre dagar inspelningstid var 
vädret avgörande för hela filmen.  Nu visste jag 
att filmen, Jorindas resa, skulle bli av. 

Stormarna var med oss, med Jorinda. 

Jorinda – nu en färdig filmproduktion

Jag har gjort en ömsint film om en tjej som är 17 
år och som blir utnyttjad och mår väldigt dåligt 
av det. Jag har gjort en feministisk film till stöd 
för utsatta flickor och kvinnor. I filmen ger jag 
en ung flicka en röst som hon oftast inte har. Jag 
ville berätta hur en tjej i en sådan situation kan 
känna sig. Jag vill att män ska förstå vad det är de 
utsätter flickorna för. Jag vänder mig starkt emot 
sexualiseringen av unga flickor. Jag bevittnar hur 
den bara blir värre och värre. Barn tvingas bli 
tonåringar redan i tio-års ålder. Jag vill vara en 
del i att förändra synen på tjejer och kvinnor. 
Mitt budskap är: Jag har gett en ung flicka en 
röst. Jag vill att hon ska finna trygghet och styrka 
i sig själv. Ge sig själv värme. Ge sig själv förmå-
gan att älska sig själv. 

I filmen finns även en äldre kvinna som 
hjälper Jorinda: Hon ger henne skjuts och sedan 
plockar hon även upp henne från vägen när 
hon ligger nerkyld. Kvinnan är en Ahkko, som 
betyder en farmor eller mormor. Hon finns för 
Jorinda som en äldre vägledare. Hos henne kan 
Jorinda finna lugn och värme. 

Det blev en stor sak i Sápmi att jag nämnt 
att jag låtit mig inspireras av den här historien 
med de utsatta tjejerna i Kautokeino, Det känns 
viktigt att få berätta hur jag ser på det. Det känns 
viktigt att få berätta att jag står på alla utsatta 
tjejers sida. Jag ville absolut inte göra en snaskig 
historia kring det jag mött i tidningsartiklar 
under 2006 och 2007. Tvärtom. Jag reagerade 
starkt inför dessa händelser. Min känsla var så 
stark att jag ville göra något som kan stödja alla 
utsatta unga tjejer – och killar – i liknande situ-

ationer. Jag ville ge dem röst och ett sätt att hitta 
sin egna inre styrka. 

Jag spetsade till det som man ibland måste 
göra i en film: Jag förtydligade det till att den 
unga Jorinda säljer sex till en man. Även om det 
var inspirerat av det som hände i Kautokeino, 
så har det ingen direkt koppling. I Kautokeino 
var flickorna minderåriga, under 15 år. Jorinda 
är en fiktiv person. Hon är dessutom 17 år, 
och därmed fullt vuxen enligt vår lagstiftning 
att bestämma vad hon vill göra med sin egen 
kropp. Prostitution och övergrepp sker överallt, 
över hela världen. Problemet, smärtan, traumat 
är detsamma, oavsett var det händer. Men jag 
tror att det blir extra tydligt och synligt i ett litet 
samfund som Sápmi. Vi är inte så många, bara 
cirka 100000. 

Trots att min tanke inte var att peka ut just 
Kautokeino, eller Sápmi, så tycker jag att det 
är viktigt att ta upp och prata om att sexköp 
och andra sexuella övergrepp faktiskt existerar i 
Sápmi. Det är sådant som vanligtvis tystas ner. 
På de små orterna känner nästan alla familjer till 
varandra och många är släkt med varandra. På 
så sätt tystas obekväma saker ofta ned. Därför 
finns det en viktig poäng i att låta filmens hu-
vudpersoner tala samiska, att de rör sig i Sápmi. 
Kautokeino som plats är med i filmen just för 
att den baseras på boken Resan till Kautokeino. 
För mig hade det känts konstigt att hitta på ett 
fiktivt namn. 

Faktum är att det idag har gjorts en studie av 
forskaren Astrid Eriksen (och medforskare) där 
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hon kommit fram till att samiska kvinnor i högre 
grad är utsatta för sexuella övergrepp än etniskt 
norska kvinnor. Siffrorna är slående: “22 prosent 

av samiske kvinner oppgir å ha blitt utsatt for 
seksuell vold uavhengig av alder, mot 16 prosent 
av øvrige kvinner.”3 

Filmens premiär – stormen över Sápmi 

I januari 2014 var det premiär för filmen på 
Konsthallen i Luleå. Det var mycket folk och 
jag skulle presentera mitt verk. En reporter från 
Sameradion var där. Hon bad om en intervju 
och hon var uppenbart provocerad redan innan 
intervjun startade. Sedan följde en rad frågor an-
gående händelserna i Kautokeino.  Jag ansträng-
de mig att framhålla att jag gjort en fiktiv film, 
inte en dokumentär, och att jag därmed har fritt 
utrymme att låta mig inspireras. 

Några dagar efter intervjun vid premiären 
ringde en annan reporter och ville att jag i en 
intervju skulle förklara skillnaden mellan fiktiv 
film och dokumentärfilm. Jag ville dock inte 
ställa upp på intervjun, då det är väldigt lätt att 
hitta information om skillnaden, till exempel. 
med hjälp av Google. 

Det gick två veckor innan intervjun från 
filmpremiären med mig sändes. Men så en 
morgon släpptes Bomben. Sameradion sände 
intervjun med en hemsk rubrik: ”Fiktiv film om 
sexhandel har haft premiär” och underrubriken 
på inslaget ”Filmskaparen: ’Det var en sorts pro-
stitution”. 

Hela Sápmis mediavärld reagerade och på flera 
håll återutsändes intervjun eller så refererades 
det till den. Ingen ringde mig dock för att ta 
reda på mina intentioner med filmen. En sty-
relseledamot i Samisk filmförbund, med säte i 
Kautokeino, gick ut i media och sa att jag borde 
tänka mig för. 

En Sametingsledamot i Sametinget på norsk 
sida har enligt norsk media, NRK sagt att jag 
genom filmen stämplar de utnyttjade flickorna 
som prostituerade, vilket innebär att de blir 
dubbelt skadade. Jag kände mig tom och led-
sen. Allt hade landat helt fel, det tog helt galna 
proportioner. Min pressbild pumpades ut i stort 
format med Kautokeino i bakgrunden. Eftersom 
filmen hade haft premiär och under knappa två 
veckor bara hade visats på Konsthallen i Luleå 
var möjligheten för alla dessa kritiker att själva se 
filmen väldigt liten. Alla dessa uttalanden gjordes 
sålunda utan att kritikerna ens själva sett filmen. 
Det de inte visste, eller brydde sig om att ta reda 
på, var att min film är byggd mer på estetik, med 
en tung underliggande historia, med hjärtat i att 
hjälpa de unga. 

I stormens öga som filmare och konstnär

Det är inte första gången jag hamnar i stormens 
öga i Sápmi. Jag vågar säga vad jag tycker och 
reagerar ofta starkt på det jag tycker är orättvisor. 
Det finns många svårigheter för mig i Sápmi och 
Sverige.  Bland annat att jag har svårt med mina 
många identiteter. Det är ett dilemma att vara 
same, kvinna, konstnär och filmare. Jag blir ofta 
placerad i ett specifikt fack. Främst hamnar jag i 
urfolksfacket. Jag ställs ut tillsammans med andra 
samtida samiska konstnärer på fina platser, som 
museer. Men det hjälper inte, eftersom jag som 
“samisk” konstnär får mindre respekt än andra 
“Svenska” konstnärer. Så har det i alla fall varit, 
men jag hoppas det börjar förändras. Allt för 
ofta blir vi samlade i utställningar som en grupp 
istället för att var och en ska kunna lysa själv. Det 

finns också en risk i att människor läser av vårt 
”samiska uttryck” som en enda massa istället för 
att gå in i var och ens berättelse eller konst. Vi är 
inte en homogen grupp. 

Jag har tagit den ställningen att jag inte vill 
bli benämnd som samisk filmare eller kvinnlig 
filmare. Jag är vare sig kvinnlig eller samisk fil-
mare/ konstnär. Jag är mig själv och berör ämnen 
som ligger nära mitt hjärta. Jag vill bli bemött 
på samma sätt som till exempel män i branschen 
blir bemötta. I Sverige finns ett stort problem 
med att kvinnor också har svårt att ta plats i de 
fina salongerna inom filmbranschen. Det måste 
ändras. Om jag har kolt på mig i ett samman-
hang där jag ska föreläsa eller visa min konst är 
det just en kolt som beträder rummet. 
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Framtiden – Jorinda 

Jorindas Resa är fortfarande i rörelse. Den trans-
formeras och tar nya former. Om jag får som jag 
vill kommer det fortfarande att bli en långfilm 
av flera delar som ska kunna vävas ihop till en, 
under samlingsnamnet RESAN TILL KAUTO-
KEINO. Den första är Jorindas Resa, den andra 
handlar om den äldre mannen LNP som på ett 
sätt kommer att knytas till Jorinda. De två har 

ett närmare band till varandra än de själva vet 
om. Den tredje filmen kommer att försluta på-
sen. Där kommer alla karaktärerna att få plats.  
Den andra filmens manus finns redan. Det gick 
snabbt att skriva. Den tredje sista filmen har inte 
riktigt fått sin färdiga form ännu. 

Jag får samtal från utsatta – Tystnaden i Sápmi

I skrivandets stund 2016 gör jag en dokumen-
tärfilm om en liknande historia som Jorindas. 
Denna historia är dock sann. En dag kom en 
mamma till mig och berättade att hennes dotter 
blivit våldtagen mitt på ljusa dan i Kautokeino 
påsken 2014. 

Ida är en samisk tjej från norra delen av Sve-
rige. Hon är en glad och öppen tjej, nyfiken och 
i starten av sitt vuxna liv. Nu vill hon berätta sin 
historia. För Ida är det här viktigt, eftersom hon 
vill förändra situationen för unga tjejer i Sápmi. 
Hon är en stark 19 årig tjej som med allt sitt 
mod öppet vågar gå ut med det här. 

Nyligen har det även kommit fram fruktans-
värda historier om övergrepp från det samiska 
samhället Tysfjord i Norge. Barn har blivit sexu-
ellt utnyttjade under flera decennier. Det är nog 
bara toppen på ett isberg som kommit fram.

Filmen behandlar problematiken i stort. Vi 
måste forska i nuet samt se bakåt för att förstå 
vår situation idag. Jag vill fånga in hela bilden. 
Varför mår unga samer idag så dåligt? 

Filmen kallar jag Tystnaden i Sápmi. 
Jag frågar mig: Kan något vara tyst trots att 

det skriker? 
Ida ställer frågan rakt ut: Vad är det för fel på 

folk? Hur ska jag orka andas? 
Än idag väntar jag på besked från Same-

tinget angående återbetalning och rättegång. 
Jag har inget hört. Både jag och teaterförbundet 
står redo. Men jag vill helst inte prata om det… 
hoppas på att den stormen bedarrar av sig självt 

Med Jorindas Resa bakom mig virvlar och 
stretar jag envist vidare genom andra stormar och 
kräver att få tala högt och ljudligt om tystnaden. 
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Samtliga fotografier i artikeln är från filmen Jorindas resa (2014), foto av Hans-Olof Utsi och Liselotte 
Wajstedt.
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Abstract

Jorinda’s Journey (2014) is a tender film about a young woman, just at the break between being a child 
and an adult. The film is set in a magnificent landscape with high mountains. During her journey Jorinda 
encounters obstacles in the guise of a snow storm and she nearly freezes to death . But the real enemy is 
within Jorinda herself. She has to find her own inner strength. 

At the seminar HUKSO! (which means care or concern in Lule Sámi), connected to the Uppsam spring 
symposium in 2014, Jorinda’s Journey was screened for the first time in Uppsala. This article describes 
the movie, how it was created and about the storms that the movie and I myself have gone through and 
keep going through. I also discuss my continued work on the theme of the Silence, the things that I want to 
speak loud and clear about. The quote in the title of the article is from my current movie project, Silence in 
Sápmi. This is a documentary which continues the process started with the fictional movie Jorinda’s Journey. 
The focus continues to be the question of what is behind the violence, the suicides and the mental health 
problems of youth in Sápmi? And what can be done to make a change?

Wajstedts participation at HUKSO! and part of work with the article was financed by the research pro-
ject Rivers, Resistance, Resilience: Sustainable futures in Sápmi, led by Dr. May-Britt Öhman, financed by 
Formas, 2012–2015 . 

Sammanfattning

Jorindas resa (2014) är en ömsint film om en ung kvinna, precis på gränsen mellan barn och vuxen. Filmen 
utspelar sig i ett magnifikt landskap med höga fjäll. Under sin resa möter Jorinda på motstånd i form av en 
snöstorm och hon fryser nästan ihjäl. Men den verkliga fienden är inom Jorinda själv. Hon måste hitta sin 
egen inre styrka . Vid seminariet HUKSO! (som betyder omsorg, omtanke på lulesamiska) som hölls i direkt 
anslutning till Uppsams vårsymposium 2014, visades Jorindas resa i Uppsala för första gången . Denna artikel 
beskriver just Jorindas resa, om hur den kom till, och om de stormar som filmen och jag gått igenom och 
fortsätter att gå igenom samt mitt vidare arbete på temat om det som ständigt tystas ner, men som jag vill tala 
om, högt och ljudligt. Citatet i titeln för artikeln kommer från mitt pågående filmprojekt, Tystnaden i Sápmi, som 

Nettavisen.no
http://www.nettavisen.no/527019.html
http://www.vk.se/814535/jag-ar-i-ett-dilemma-som-same-konstnar-filmare-kvinna
http://www.vk.se/814535/jag-ar-i-ett-dilemma-som-same-konstnar-filmare-kvinna
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/vitenskap-og-forskning/ny-forskning-samiske-kvinner-mer-utsatt-for-seksuell-vold/a/23455706
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/vitenskap-og-forskning/ny-forskning-samiske-kvinner-mer-utsatt-for-seksuell-vold/a/23455706
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/vitenskap-og-forskning/ny-forskning-samiske-kvinner-mer-utsatt-for-seksuell-vold/a/23455706
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/vitenskap-og-forskning/ny-forskning-samiske-kvinner-mer-utsatt-for-seksuell-vold/a/23455706


98

är en dokumentär fortsättning på arbetet med fiktionen Jorindas Resa där frågeställningen vad ligger bakom 
det som tystas ned – våld, självmord och psykisk ohälsa hos unga i Sápmi? är i fokus tillsammans med frågan 
om vad som kan göras för att åstadkomma förändring .

Wajstedts deltagande vid HUKSO samt en del av arbetet med artikeln har finansierats av forskningspro-
jektet Älvar, motstånd, resiliens: Hållbara framtider i Sápmi, under ledning av May-Britt Öhman, Formas, 
2012–2015 . 

Biography

Born 1973 in Kiruna, with her Sámi roots in Nedre Soppero, Sweden . Liselotte Wajstedt is an artist, director 
and filmmaker. Education comprises Art and Video from the Royal Institute of Arts as well as animation 
and experimental filmmaking with special emphasis on documentary storytelling and scriptwriting, with a 
Bachelor of Arts in Expression in Convergent Media, 2010 at Gotland University. Wajstedt is often invited to 
lecture at universities and art institutes, as well as at research conferences . 

Websites: http://liselottewajstedt .com/  
https://vimeo .com/liselottew 

Email: lise@liselottewajstedt .com .

Presentation av författaren

Liselotte Wajstedt föddes 1973 i Kiruna och har sina samiska rötter i Nedre Soppero. Hon är filmmakare, 
regissör, konstnär och same. I hennes filmer återkommer perspektiv från och på det samiska samhället, men 
framför allt är hon intresserad av plats och identitet. Hon har producerat ett stort antal filmer, videoverk och 
även musikvideor . Wajstedt föreläser vid universitet och högskolor samt är ofta inbjuden att föreläsa och visa 
sina verk vid forskningskonferenser . 

http://liselottewajstedt.com
https://vimeo.com/liselottew
mailto:lise@liselottewajstedt.com
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Kolonisationen, rasismen 
och intergenerationella trauman: 
Analys, reflektioner och förslag utifrån 
ett skriande behov av samiskLEDD 
forskning och undervisning

May-Britt Öhman*

Samiska flaggor hissade vid Universitetshuset i Uppsala, 22a januari 2015, taget i samband med symposiet Åvdåsvássta-
dus: Ansvar, avkolonialisering, helande . Ett symposium om rasbiologi, rasism, avbildade samer, samiska kvarlevor och väg-

* Jag vill tacka mina peer reviewers, jämlikesgranskare, samt läsare for era insatser. Jag har fått stor hjälp av flera 
och inarbetat kommentarer. Jag vill särskilt nämna Agneta Silversparf som läste och kommenterade artikelns 
allra första version vartefter en större omarbetning gjordes. Jag har fått många förslag som skulle innebära 
en långt längre artikel men ambitionen var att försöka hålla oss kort så detta är resultatet. Artikelarbetet 
har finansierats främst av forskningsprojektet ”Älvar, Motstånd, Resiliens”, FORMAS, May-Britt Öhman,  
2012–2015, knutet till Centrum for genusvetenskap, Uppsala universitet.

ar till upprättelse och självförtroende, 21–23/1, 2015 . Foto: May-Britt Öhman

En av de första meningarna jag yttrade under 
min presentation vid Uppsams vårsymposi-

um 2014 var något i stil med: ”Det är oerhört 
viktigt att forskare – och kanske framförallt de 
som inte är samer själva – förstår vilka trauman 
som finns hos just samer och har det i åtanke 
kontinuerligt”. Därefter tog jag upp att även 

som same och forskare, är det viktigt att vara 
beredd just på dessa trauman. Dessa trauman – 
både mina egna och de som jag intervjuade – var 
något som jag själv inte var förberedd på när jag 
började min egen forskning 2008 om vatten-
kraftsexploateringen i Lule älvdal. 
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Jag berättade om hur jag emellanåt – helt 
oförberedd – fann mig i situationer där jag 
snabbt måste lära mig hantera mina egna 
medärvda och andras undantryckta trauman 
och fortfarande öppna sår. Inte heller var jag 
då förberedd på hur omfattande, aktuella och 
fysiskt konkreta dessa trauman från tidigare 
och pågående rasistisk kolonisation är. Den 
aggressiva naturresursexploateringen där rasbi-
ologiska studier av samer blev en del av den ko-
loniala exploateringen och etniska rensningen/
tvångsfördrivning av samer på 1700-tal såväl 
som på 1900-tal1 – med klara paralleller till 
europeisk kolonisation på andra håll i världen – 
har omfattande och tydliga konsekvenser än 
idag. Rasbiologin med start från tidigt 1800-tal 
måste rimligen ses som en metod där rasism i 
vetenskapens tjänst bistod med argument för 
att framhålla samer som primitiva och lägre 
stående, och därmed en grund för att ta över 
territorier – för industriell exploatering – och 
tvinga in samer i en kolonial fostran och lydnad 
mot svenska staten – kyrkan.

Min analytiska utgångspunkt blir av nöd-
vändighet Sveriges koloniala historia och nutid, 
och därmed kolonisationens och den därtill vid-
hängande rasismens olika former och utseende. 
Att det handlar om just kolonisation och rasism 
är än så länge inte någon självklar utgångspunkt 
för analys i den svenska akademiska kontexten. 
Detta trots att det finns ett stort antal exempel 
där just kolonisationen och rasismen framhålls 
inom akademisk forskning.2 Jag argumenterar 
därför för att kolonisation bör användas som en 
grund för analys. Det blir annars väldigt svårt 
att förklara och förstå vad som pågår. Dessutom 
har det framväxande fältet ”urfolksforskning” 
de senaste decennierna bidragit med analytis-
ka verktyg för förståelse av just denna typ av 
kolonisation. Inom fältet benämns den oftast 
”settler-colonialism”.3 Alfred Taiaiake och Jeff 
Corntassel beskriver nutida former av denna 
slags kolonialism, som just utraderande av ur-
folks kulturer och identitet:

”Nutida kolonisatörer (Settlers) följer det man-
dat som gavs dem genom deras förfäders koloni-
ala arv, inte genom att försöka utrota de fysiska 
bevisen på Urfolk som mänskliga kroppar, men 

genom att försöka utrota deras existens som folk 
genom att utradera historien och geografierna 
som ger grunden för Urfolks kulturella identite-
ter och självkänsla”.4

Att samer är ett folk vars existens är känd för 
andra åtminstone sedan tvåtusen år i ett flertal 
historiska källor samt att arkeologiska studier 
framhåller samisk närvaro sedan den senaste is-
tiden borde rimligtvis vara något som studenter 
vid svenska universitet får undervisning om.5 
Idag är detta dock långtifrån en självklarhet. 
Det handlar – som beskrivs i citatet ovan – om 
ett utsuddande, vilket är en återkommande ko-
lonial strategi världen över. På samma sätt som 
varje artikel och doktorsavhandling som handlar 
om svenska samhället inte behöver börja med 
Gustav Vasas trontillträde borde det rimligtvis 
anses vara en självklarhet att inte behöva kort-
fattat återge hela den samiska historien i närapå 
varje artikel och doktorsavhandling som skrivs 
om samiskrelaterade frågor. Samtidigt så ser jag 
att nästan varje akademisk artikel om samiska 
frågor börjar just med denna historieberättelse 
och för varje gång samer berättar om sin egen 
kultur måste vi börja från början: ”Samer är ett 
folk i fyra nationer…” Det är en kolonial strategi 
av att distrahera samer från att hinna och orka 
kräva sin rätt, genom att tvinga oss att ständigt 
berätta historien från början, berätta om 500 
år av kolonisation, som Graham Hingangaroa 
Smith beskriver det.6

Om samisk historia, svensk-samiska relatio-
ner, och svensk kolonisation inte synliggörs blir 
det med nödvändighet ett upprätthållande av 
kolonisationen som norm. Samisk historia är i 
denna koloniala norm inte erkänd som likvärdig 
med svensk historia. Samisk historia represente-
ras – när den väl får finnas med – som myter, ett 
förgånget medan svensk historia blir en civilisa-
torisk historia, som börjar med monarker. 

Jag argumenterar för att det finns ett skrian-
de behov av samiskLEDD forskning och under-
visning.  Därmed belyser jag här även frågan om 
samisk representation inom akademin – inom 
forskning och undervisning – eller snarare 
bristen på denna på svensk sida av Sábme och 
dess konsekvenser. Jag avslutar med en skiss på 
ett manifest för samiskrelaterad och samiskledd 
forskning. Artikeln bygger empiriskt på egna er-
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farenheter och konversationer med andra inom 
svensk och internationell akademi, urfolksfors-
kare och aktivister, samt intervjuer och konver-
sationer inom det samiska samhället särskilt från 
år 2004 och fram till idag. 

De forskningsmetoder och teorier jag an-
vänder mig av återfinns inom såväl urfolksme-
todologi/teori, feministisk teknovetenskap och en 
historisk tradition som benämns egohistoire eller 
”jag-historia”. 

Om ego-histoire, feministisk teknovetenskap och urfolksmetodologier 

I ego-histoire, ”jag-historia”, utmanas histori-
kern att skriva in sig själv i sin forskning. His-
torikern, författaren, uppmanas att analysera 
sin egen historia och koppling till territorier, 
platser. Själva aktiviteten att skapa historia, 
arkiv, utifrån minnen, eller ”minnesplatser” – 
”lieux de mémoire” lyfts här fram.7 Pierre Nora 
(1989) skriver om minnen som en politisk vilja. 
Minnen, kollektiva eller individuella, som inte 
på annat sätt får tillträde till den på universitet 
undervisade historien, är det historikern själv 
som har ansvaret för. 

Urfolksmetodologi och teori är inte en enda 
metod eller en enda teori. Det är istället sam-
lingsnamn på flera olika metoder och teorier 
formade utifrån urfolkssammanhang. De har 
formats av forskare, främst inom de koloniala 
nationalstaternas universitetssystem, som själva 
tillhör urfolk. Man använder sig av utgångs-
punkter som återfinns inom sitt eget urfolk och 
söker överbrygga dessa till nationalstaternas 
vetenskapliga system. Metoderna, teorierna och 
inte minst erfarenheterna i förhållande till forsk-
ning utförd via koloniala staters universitet har 
visat sig delas av flera urfolk. Det handlar om 
urfolks egna ”sätt att veta, vara, göra”.8 

Den minsta gemensamma nämnaren kan sä-
gas vara att de som använder sig av dessa metoder 
har som mål att utmana koloniala traditioner av 
att beskriva urfolk utifrån. Ambitionen är hos de 
som använder urfolksmetodologi hela att skriva/
formulera sina egna liv för att stärka sina egna 
kulturer och möjligheter till ett gott liv. 9

Jag hämtar inspiration från den samiska 
aktivisten, kulturarbetaren, jojkaren och läraren 
Karin Stenberg skrev redan 1920 i Dat läh mijen 
situd – på svenska ”Det är vår vilja”, en bok rik-
tad till Sveriges Riksdag, ifrågasatte forskning på 
samer av utomstående – i det här fallet svenskar: 

Svenskar, som resa genom lappmarkerna med 
hästlass av konserver och huvudet fullproppat med 

sina egna storhetstankar, utan att kunna vårt språk, 
utan att kunna följa oss på våra vandringar, i vårt 
arbete, utan låta sig fraktas som kollin genom byg-
derna, de skriva understöda av staten och enskilda, 
böcker om oss och vårt liv, som hallstämplas såsom 
“sanningen om lappen”.10

En annan inspiratör är Israel Ruong, en 
samisk förgrundsfigur som disputerade på sin 
doktorsavhandling om pitesamiska vid Uppsala 
universitet 1943.11 Ruong följde upp Karin Sten-
berg ifrågasättande av hur samer beskrivs från ett 
utifrånperspektiv bland annat då han 1991 skrev 
att ”samisk historia är skriven av icke-samer om 
samer för icke-samer”.12 Ruong framhöll då även 
vikten av att bygga upp en samisk akademisk kår 
för att få samisk kontroll över forskningen om 
samer.13 

Samma ifrågasättande av vetenskaplig san-
ningsproduktion och den status den får när den 
lyfts fram av koloniala nationalstaters universitet 
finns även inom feministiskt teknovetenskaplig 
teori och metod. En av pionjärerna inom feminis-
tisk teknovetenskap, Donna Haraway, talar om 
vetenskap som skapande av olika ”myter”. Dessa 
myter ges status bland annat genom sin koppling 
till de platser – de universitet och institutioner 
som byggts upp av en viss sorts elit – där främjan-
det av manlig könstillhörighet och vit hudfärg är 
norm.14 En annan feministisk teknovetenskaplig 
pionjär är Sandra Harding som talar om vikten 
av att ge utrymme för flera olika berättelser från 
olika ståndpunkter, olika positioner och mänsk-
liga kroppar med sina respektive erfarenheter, 
däribland kön och etnicitet.15 

Jag vill skriva på ett sätt så att den som läser 
känner sig såväl sedd som respekterad. 16 Från 
samiskt håll framhålls ofta språkaspekten som 
särskilt betydelsefull. Det är viktigt att kunna 
skriva på samiska, att få använda samiska som ett 
vetenskapligt språk, att bidra till vetenskapligt 
tänkande och uttryck, med de världsbilder som 
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då framträder.17 Jag har inte denna möjlighet då 
jag aldrig fått lära mig samiska. Språkförlusten, 
av såväl samiska som tornedalsfinska – meän-
kieli – som funnits i min familj till helt nyligt, 
begränsar mitt uttryck och min vetenskapliga 
gärning. 

En annan grundläggande aspekt av såväl 
feministisk teknovetenskaplig som urfolksme-
todologisk kunskapsproduktion är att ge stort 
utrymme för muntliga presentationer. För mig 
handlar det om att se till att kunskapsproduk-
tion och kunskapsförmedling organiseras och 
genomförs i de sammanhang där samer finns 
och träffas. Ett seminarium behöver inte alltid 
hållas i Uppsala universitets lokaler, utan både 
kan och bör hållas i Jokkmokk, Tärnaby, Giron 
och det kan genomföras på ett flertal olika sätt. 
Med modern teknik kan även med fördel live-
strömningar och videoinspelningar göras. Kun-

skap som produceras men som enbart förmedlas 
genom akademiska artiklar i tidskrifter kan inte 
räknas som faktisk vetenskaplig produktion ur 
ett urfolksmetodologiskt perspektiv och inte 
heller ur ett feministiskt perspektiv. Forskningen 
måste kommuniceras till och diskuteras med 
berörda för att räknas som god vetenskap, ja 
överhuvudtaget som vetenskap. 

Många forskare som själva tillhör urfolk 
skriver om betydelsen av att ”ge tillbaka”. Till 
exempel den samiska forskaren Rauna Kuokka-
nen.18 Kim TallBear, beskriver sitt sätt att arbeta 
som forskare och urfolk, som inte att enbart ge 
tillbaka, utan att kontinuerligt ”stå med” (stan-
ding with), genom att delta i konversationer i 
webbsfärer, vid konferenser och seminarier och 
att publicera sina vetenskapliga alster i blogg-
form innan de publiceras som akademiska 
texter.19 

Katarina Pirak Sikku presenterar under titeln ” Vi var generade över att vara lappar. Det var fult.”: Elsas vittnesmål om Ras-
biologiska Institutets undersökningar av samiska barn vid nomadskolan i Vaikijaur, Jokkmokk” vid symposiet Åvdåsvassta-
dus: Ansvar, avkolonialisering, helande . Ett symposium om rasbiologi, rasism, avbildade samer, samiska kvarlevor och  
vägar till upprättelse och självförtroende, Uppsala universitet, 21–23/1, 2015 . 

Foto: Sara H . Lahtinen
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Brist på ”öppen” samisk representation och bristande satsningar på samisk-
relaterad forskning

Jag vill särskilt lyfta fram en avgörande problem-
ställning som har omfattande konsekvenser. Det 
handlar om att det i Sverige – eller på svensk 
sida av Sábme som jag föredrar att kalla det 
för – råder ett tomrum i fråga om vad jag kallar 
”öppen” samisk representation inom akademin. 
Längre ner förklarar jag mer uttömmande vad 
jag menar, men i korthet handlar det om att det, 
enligt egna erfarenheter och berättelser från an-
dra, i många sammanhang medför problem för 
de samer som är öppna med sin samiska identitet 
inom akademin. 

Sverige som nationalstat ligger i dessa frågor 
långt efter såväl Finland som Norge. Sverige 
ligger även långt efter i internationell jämförelse 
med liknande länder, västerländska demokratier 
med egna urfolk – USA, Kanada, Nya Zeeland 
och Australien. 

Sedan hösten 2015, finns endast en (öppet) 
samisk professor med inriktning mot samiskrela-
terad forskning på svensk sida av Sábme. Mellan 
2008 och 2015 fanns ingen överhuvudtaget. 
Hitintills i Sverige, har det funnits ytterst få 
öppet samiska professorer, sammanlagt rör det 
sig om en handfull. Detsamma gäller universi-
tetslektorer och forskare. Jag skulle föreslå läsa-
ren att fundera över hur många öppet samiska 
professorer, lektorer och forskare hen känner 
till, samt att i nästa steg fundera över hur många 
samer som är verksamma inom akademin. En 
genomgång av disputerade samer har gjorts, jag 
har själv blivit tillfrågad om att finnas med på 
denna förteckning, men den har inte mig veter-
ligt publicerats, därför refererar jag inte till den. 
Om en försöker hitta samiska forskare och pro-

fessorer möter man ganska snabbt på problem, 
det är helt enkelt svårt om en inte själv känner 
till dem – oss – personligen. 

Det handlar då dels om att ställa den up-
penbara frågan om varför det idag inte ses som 
en självklarhet för många samer inom akademin 
att vara öppen med – eller framhärda i – sin sa-
miska identitet. Det handlar även om att ställa 
frågor om varför inte fler professurer, lektorat, 
och även forskarutbildningsplatser just mot 
denna bakgrund inriktas mot att stärka öppen 
samisk representation inom akademin. Slut-
ligen handlar det även om att ställa frågor om 
varför det i Sverige inte görs någon långsiktig 
satsning överhuvudtaget på att stärka samiskre-
laterad forskning. Endast en enda punktinsats 
har hitintills gjorts i Sverige. Det var 2012 då 
forskningsråden under ledning av FORMAS 
gick ut med en utlysning på drygt 50 miljoner 
kronor inom samiskrelaterad forskning. 56 an-
sökningar kom in, varav tio beviljades medel. 
Vid en snabb genomgång av ansökningarna, 
som är offentliga handlingar, kan jag konstatera 
att bara tre av ansökningarna lyfter fram samisk 
tillhörighet bland projektdeltagarna, i två av 
dessa är jag med. Ingen ansökan som, enlig min 
definition, har en öppet samisk forskningsle-
dare har beviljats medel. Därefter har ingen 
dylik satsning gjorts. I jämförelse med Norge 
och Finland är denna satsning oerhört liten. 
I en internationell jämförelse hamnar Sverige 
i skamvrån, en räkning baserat på satsning på 
urfolksforskning i Europa, Nordamerika och 
Australien, skulle förmodligen placera Sverige 
allra längst ner. 

Personer med öppen samisk identitet i akademin – definition och analys 

Med ”öppen samisk identitet” menar jag en 
person som kan identifieras som same av andra 
än sig själv och sina allra närmaste. Det handlar 
om etniska markörer såsom namn, att man är 
igenkänd som same inom det samiska samhäl-
let – av samiska släkter, och/eller att man öppet 
talar/skriver om sig själv som same.20 

Vad gäller för kriterium för ”samiskrelate-

rad forskning”, så är min avgränsning de som 
har en tydlig inriktning i sin verksamhet. Det 
innebär till exempel att man själv benämner sin 
forskning och undervisning som samiskrelaterad 
och att den kan erhålla finansiering såsom just 
samiskrelaterad då sådana utlysningar görs. Den 
kan också lätt kännas igenom såsom inriktad på 
det samiska samhället. Här kan det förstås bli 
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svåra gränsdragningar. Det finns på svensk sida 
av Sábme forskare på alla nivåer som är samer, 
men som inte lätt igenkänns av övriga samiska 
samhället. Det finns också de forskare vars ar-
bete inte självklart för alla framstår som inriktad 
på samiska frågor även om forskningen berör 
samiska individer, samhällen och territorier. 
Berörda discipliner är såväl humaniora och sam-
hällsvetenskap, som övriga discipliner, medicin, 
naturvetenskap-teknik, pedagogik. 

Min avsikt är inte att utdefiniera någon eller 
deras forskning/inriktning. Jag önskar istället 
lyfta fram att jag som många andra samer som 
är forskare ser ett behov av att fler klart och 
tydligt ges möjlighet att öppet markera samisk 
tillhörighet och även samisk inriktning. Att det 
inte ska vara förenat med riskera sin akademiska 
karriär när en framhärdar i samisk identitet. Att 
det är ett så stort tomrum på samiska forskare 
med öppen samisk identitet har betydelse, på 
samma sätt som frånvaron av andra rasifierade 
inom akademin har det.21 

På finsk sida och norsk sida av Sábme finns 
ett flertal samer som är professorer och lektorer, 
som framhåller sin samiska identitet samt även 
forskar om samiskrelaterade frågor. På norsk sida 
utmärker sig Sámi Allaskuvla i Guovdageaidnu/
Kautokeino som helt nyligen fick rätten att utfär-
da doktorsgrad i språk och litteratur.22 Dock finns 
flera samer, öppna med sin samiska identitet, 
med lektorat vid andra universitet på norsk sida. 
Här utmärker sig framförallt Tromsö universitet, 
till vilket många samer från svensk sida har sökt 
sig under åren. På finsk sida utmärker sig Giel-
lagas institutet vid Oulu universitet23 och Lapin 
Yliopisto, University of Lapland, i Rovaniemi.24

På svensk sida är Cesam/Vaartoe vid Umeå 
universitet en viktig plattform för samiskrela-
terad forskning. Idag har Cesam/Vaartoe flera 
öppet samiska doktorander och även anknutna 
disputerade forskare som är samer. Centrumet 
har idag en styrelse som letts och leds av en 
same, utsedd av SSR, Svenska Samernas Riks-
förbund, som dessutom är disputerad forskare.25 
Vid Umeå universitet finns Sveriges nu enda 
samiskledda forskningsavdelning, Sámi dutkan, 
Samiska studier, ledd av professor Mikael Vinka. 

Vad gäller övriga lärosäten på svensk sida så 
finns inga specifika centrum eller institutioner 
för samisk forskning. Däremot finns avdelningar. 
Vid Uppsala universitet, Institutionen för mo-
derna språk, finns avdelningen för finsk-ugriska 
med forskning och undervisning i samiska språk 
och kultur. Teknovetenskapliga forskargruppen, 
vid Centrum för genusvetenskap etablerad 2013 
under min ledning, är mig veterligt den enda 
(öppet) samiskledda forskargruppen vid Uppsala 
universitet som bedriver samiskrelaterad forsk-
ning. 

Vid SLU, Uppsala, finns Sveriges enda 
professor i renskötsel. Även vid Stockholms uni-
versitet finns samiskrelaterad forskning och un-
dervisning. I Uppsala finns även  UPPSAM – för-
eningen/nätverket för samiskrelaterad forskning 
med ett 60-tal anknutna forskare.26 UPPSAM 
har inte någon särskild uttalad inriktning mot att 
stärka samiskledd forskning, men däremot har 
styrelsen kommit att ha flera samiska ledamöter 
och ordförande och det finns en förståelse för att 
detta är av betydelse och denna publikation är 
ett vittne därom. 

Konsekvenser av bristande samisk representation i akademin

En av många konsekvenser av bristen på öppen 
samisk representation i akademin är att idag sak-
nas i stor utsträckning etiska protokoll för forsk-
ning om samer utarbetade i samverkan med just 
samer. Det verkar inte heller pågå något arbete 
med att fastställa etiska regelverk för forskning 
om samer inifrån akademin i Sverige – som leds 
av samer själva.

Ett exempel på konsekvensen av bristande 
etiska protokoll är de berättelser som återkom-

mande hörs från samiskt håll om att man ofta 
hamnar i situationer där man tvingas utbilda 
forskare på sin egna arbetstid. Någon ersättning 
för denna utbildningsinsats ges sällan eller ald-
rig. Samiska företrädare och enskilda bjuds in 
att föreläsa och delta i akademiska sammanhang 
utifrån sin egen expertis men med inga eller 
minimala ersättningar, samtidigt som de sällan 
ges någon särskild status och ibland tyvärr även 
möts av brist på vederbörlig respekt. 
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Det förekommer också ett omfattande an-
vändande av bilder på samer, utan några särskilda 
etiska förhållningssätt, vid statligt finansierade 
institutioner och universitet – såsom exempelvis 
Nordiska Muséets webbutställning ”Foto Lotten 
von Düben”. 27 

Dessutom finns ett stort arkiv med av-
bildade samer från Rasbiologiska institutet 
vid Uppsala universitet. Arkivet lyder idag 
under offentlighetsprincipen med bilder från 
Rasbiologiska institutet. Detta arkiv står helt 
utan etiska riktlinjer utarbetade i samverkan 
med samer och samiska organisationer. Samma 
förhållande gäller de samiska mänskliga kvarle-
vorna som finns i lådor på Uppsala universitet 
och flera andra statliga svenska universitet och 
institutioner.28 

Det är dessutom högst problematiskt för 
Sverige som forskningsnation att markanvänd-
ningsfrågorna, hållbarheten och även jämställd-
heten, inte tar hänsyn till just samiska perspek-
tiv. All forskning – mer eller mindre – utgår 
från grundantagandet att samiska territorier står 
den svenska kolonialstaten fritt till förfogande, 

samtidigt som detta inte på något sätt problema-
ti seras. 

Ytterligare en avgörande konsekvens av från-
varon av (öppen) samisk representation, att det 
går att visa sin samiska identitet, är att samiska 
kunskapsperspektiv och synsätt inte släpps fram 
och ges inflytande i forskning och (högre) ut-
bildning. Med detta följer att ett kolonialt veten-
skapligt exploateringsparadigm ges företräde. Ett 
kolonialt vetenskapligt paradigm som grundas i 
en uppfattning att människor, marker och vatten 
ska utnyttjas utan respekt för liv och hänsyn till 
kommande generationer uttrycks konkret i den 
ökande takt av gruvexploateringar, förstörelse av 
vatten, skogar och marker, intrång i renbetesland 
genom vindkraft, militarisering som vi bevittnar 
idag.29 Dessutom ser vi en frånvaro av lösningar 
för renskötselns problem samt inga faktiska sats-
ningar på samers hälsa och välfärd. Forsknings-
satsningar som görs för samhället, görs utifrån 
ett kolonialt svenskt perspektiv. Samtidigt ligger 
de brutala och livsfarliga konsekvenserna kvar 
från 1900-talets vattenkraftsexploatering där 
nästan alla älvar dämdes.30 

Tor Lundberg Tuorda presenterar vid symposiet RE: Mindings: Co-Constituting Indigenous/Academic/Artistic Knowledges 
and Understandings of Land-, Water-, Body-, and Lab-scapes”: Uppsala Second Supradisciplinary Feminist TechnoSci-
ence Symposium, 10–12 oktober, Uppsala universitet . Foto: May-Britt Öhman
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Undervisningen om samisk och svensk-sa-
miska relationer som bedrivs vid de svenska 
statliga universiteten är också betydelsefull för 
samiska människors liv, i dåtid, nutid och för 
framtiden. Eller rättare sagt, hur detta inte 

bedrivs, att det inte undervisas om överhu-
vudtaget, förutom i sällsynta fall där personer 
som har egen kompetens och insikt väljer att 
lyfta fram detta, har avgörande betydelse.31

Intergenerationella samt pågående trauman

”Intergenerationella” eller ”transgenerationella” 
trauman” handlar om trauman som skapats hos 
en generation, och som sedan förs över till nästa. 
Det finns omfattande studier och en akademisk 
diskussion kring detta, inom antropologi såväl 
som psykologi.32 Det finns även ny akademisk 
forskning som framhåller att trauman kan sätta 
genetiska spår hos kommande generationer, i 
form av ökade stressnivåer.33 Dessa intergene-
rationella trauman är dock enligt LeeManuel 
Lee Bitsoi, Navajo och forskare vid Harvard 
University, redan välkända fenomen hos ”Native 
healers” i Amerika.34 

Det borde vara en självklar del av samisk his-
toria och även av svensk kolonial historia att veta 
vad som har skett, vad som fortsätter att hända 
genom den koloniala exploateringen av samiska 
territorier samt vilka konsekvenser det haft och 
har för samer. 

Det är också viktigt för forskare att undvika 
att be samer att upprepa berättelserna om dessa 
händelser utan att samtidigt ha skapat särskilda 
förutsättningar där dessa trauman tas upp. För-
utom anledningen att det rimligtvis är en kun-
skap som borde förmedlas av andra än av varje 
enskild same, att historien borde vara känd av 
den forskare som intervjuar samer (oavsett om 
forskaren själv är same eller ej) är det också för 
att det handlar om svåra trauman som är svåra att 
förmedla för enskilda individer.35  Det är också 
problematiskt att som forskare bidra till att dessa 
trauman väcks upp, utan att kunna bistå med 
stöd efteråt. Det handlar om allvarliga saker som 
drabbat urfolk globalt och dessa erfarenheter 
delas även av samer såsom tvångsfördrivningar, 
etnisk rensning, tvångsomhändertagande av 
barn, utradering av kultur, språk, traditioner, 
mänskliga rättigheter och folkmord i olika vari-
anter och versioner.36 

Detta med trauman är dessutom en avgö-
rande aspekt som jag vid många tillfällen har 

upplevt kan vara svår att förstå och formulera 
sig kring. Det behövs mer insatser för att arbeta 
med detta, lyfta fram trauman och diskutera 
det i sammanhang som ger en trygg miljö, där 
jag som just same kan känna att det är säkert att 
berätta om trauman och att mina erfarenheter 
inte avfärdas som irrelevanta och ovidkomman-
de. 37

Det finns flera vedertagna sätt att avfärda 
samiska berättelser om smärta, som handlar om 
förlöjligande, där samiska erfarenheter och krav 
på uppmärksamhet avfärdas som ”gnäll” och 
framhålls som löjeväckande. Det händer även att 
jag som same och aktiv inom akademisk forsk-
ning får höra att jag ”borde kunna distansera 
mig”, eller ”förhålla mig vetenskapligt” till dessa 
trauman. Jag upplever att i de tillfällen jag har 
kommunicerat kring detta har det framförallt 
handlat om att försöka tysta min berättelse. Jag 
ser detta som en kolonial och rasistisk retorik 
som har som mål att undvika att ta emot de 
berättelser om smärta och trauman som finns 
hos just samer. Det behöver inte vara medvetet 
hos den som avfärdar berättelserna, och i de 
flesta fall upplever jag att de som framför dylika 
kommentarer inte själva ser det som kolonialt 
och rasistiskt. Först när dessa trauman från ko-
loniala rasistiska övergrepp mot samer erkänns 
som just trauman och därmed kan formuleras på 
liknande sätt som exempelvis ifråga om den ju-
diska Förintelsen, eller på individnivå på samma 
sätt som sexuella övergrepp, kommer det att vara 
möjligt att ens börja diskutera ”vetenskapligt 
distanstagande”. Innan dess blir varje krav på 
distanstagande ytterligare ett övergrepp, en del 
av en fortsatt kolonisation.

Jag har vid en snabb sökning via Uppsala 
universitets sökdatabas dock bara hittat en 
enda studie om intergenerationella trauman 
hos samer.38 Det är därför en utmaning för all 
samiskrelaterad forskning och undervisning att 
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ta hänsyn till dessa erfarenheter av smärta och 
trauma, såväl pågående som intergenerationella. 
Erfarenheterna behöver formuleras med samiska 
inifrånperspektiv. Samiska och andra urfolks 
kunskaper kring metoder för att läka – för he-
lande – behöver lyftas fram. Dessutom behöver 
den pågående kolonisationsprocessen, den som 
sker varje dag, lyftas fram och dess konsekvenser 
belysas vad gäller människors hälsa. Från många 
håll kommer nämligen berättelser om hur gru-
vexploateringar och andra exploateringar bryter 
ner samer mentalt och även fysiskt.39 

Christina Åhréns doktorsavhandling lyfter 
fram några aspekter av en samisk smärta med 
många ansikten.40 Anna-Lill Ledmans (Drugge) 
doktorsavhandling lyfter fram stereotypiseringen 
av samiska kvinnor i media, och hur den gör sa-
miska kvinnor till exotiska varelser, de Andra.41 
Krister Stoor behandlar dessa teman i flera 
artiklar.42 Jag har själv formulerat mig i ämnet 
i ett flertal artiklar.43 Astri Dankertsens doktors-
avhandling behandlar samiska erfarenheter på 
norsk sida.44 Det finns många fler forskare som 
behandlat kolonisation av samer och samiskt 
territorium, jag stannar här, på grund av utrym-
mesbrist.

Konstnärligt arbete finns det desto fler av: 
Katarina Pirak Sikku (Nammalahpan), Anders 
Sunna/Michiel Brouwer (Maadtoe), Tomas 
Colbengtson45, Liselotte Wajstedt, Anna Linder, 
Carola Grahn, Jenni Laiti, Lena Stenberg, Britta 
Marakatt-Labba, Barbro Poggats och konstnärs-
kollektivet Suohpanterror. Jojkare och artister är 
förstås viktiga inom detta, och här utmärker sig 
personer såsom Jon-Henrik Fjällgren, Maxida 
Märak, Mimi Märak, Jörgen Stenberg, Sofia 
Jannok, Sara Ajnnak och många många fler. 

Utöver detta finns det även politiska skrivel-
ser och kampskrifter, dels Elsa Laula (Renberg) 
1904,”Inför Lif eller Död?” Sanningsord i den 
lapska frågan”.46 Laula uppmanar här samiska 
män och kvinnor att ta plats, att utbilda sig och 
att påverka så att den samiska kulturen ska kun-
na överleva och se en ljus framtid an: ”tillägnen 
Eder all den bildning, som I kunnen få, stöd de 
svaga i kampen för tillvaron och tänk på vårt 
framtidsmål!” Samt dels den tidigare nämnda 
Karin Stenberg och arvidsjaursamehs stridsskrift 
Dat läh mijen situd! Det är vår vilja. En vädjan 
till den svenska nationen från samefolket. 47

Samisk-allierade forskares betydelse och svårigheter

När jag har lyft fram rådande situation och 
kritiken ovan i föredrag och artiklar får jag 
ibland kommentarer om att jag exkluderar 
icke-samiska forskare. Jag vill därför framhålla 
att det idag finns ett stort antal samisk-alliera-
de forskare som har haft och har oerhört stor 
betydelse för utvecklingen av den samiskrela-
terade forskningen på ett positivt sätt för det 
samiska samhället. Jag vill förtydliga att jag 
ser dessa forskares insatser som oerhört vikti-
ga och betydelsefulla och att jag på inget sätt 
ifrågasätter deras arbete eller betydelse. Tvärt-
om så är jag tacksam för alla dessa personers 
arbete och uppmuntrar fler att följa i deras 
fotspår. Jag är övertygad om att flera av dessa 
forskare redan arbetar med att utveckla sina 
etiska förhållningssätt. Vad som idag saknas är 
dock tydliggöranden av etiska förhållningssätt 
inom just svensk akademisk forskning.48 Att 
utveckla förhållningssätt som ”allierad” är en 

möjlighet, där det finns exempel från Nya Ze-
eland.49 Inom vissa forskningsområden kan det 
förstås vara förenat med risker att avfärdas som 
”ovetenskaplig” om forskaren framhåller sig 
som ”allierad” med samer. Det vetenskapliga 
paradigmet bygger ju nämligen på att alliansen 
ska vara med kolonialstatens – kolonisatörens – 
perspektiv, inte med samiska – urfolkets. Här 
tycker jag att det är viktigt att just lyfta fram 
denna allians med kolonialstatens – kolonisa-
törens – perspektiv på samer och samisk kultur 
som råder inom ett flertal, kanske alla, akade-
miska discipliner. Hur dilemmat ska brytas och 
hur det ska vara möjligt att ifrågasätta alliansen 
med kolonisatörens perspektiv utan att avfärdas 
är en svår nöt som jag inte har någon lösning 
på, mer än att fortsätta ifrågasättandet och även 
att påvisa just de existerande allianserna med 
det koloniala exploateringsperspektivet. 
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Samiskrelaterad forskning – inom alla disci-
pliner och inom urfolksstudier – är än så länge 
undermåligt representerat i Sverige. Det finns 
därför utrymme för betydligt fler forskare och 
lärare inom området, förutsatt att fältet får mer 

stöd. Att öka antalet samer inom samiskrelaterad 
forskning och undervisning borde därför inte 
behöva ske på bekostnad av att icke-samer måste 
stå tillbaka. 

(En skiss på ett)  
Manifest för forskningspolicy och etik om, med, för och av samer 

Samisk kultur, historia, tradition, nutid, språk, måste bli del av all utbildning på alla nivåer. Det är 
en avgörande uppgift för Uppsala universitet – och alla andra lärosäten – att ta detta ansvar på allvar 
och därmed lyfta uppgiften från samer att ständigt undervisa andra om den koloniala historien, dess 
konsekvenser och nutida uttryck.

Den litteratur som redan finns måste tas med i all undervisning, från grundskola till universitet. 
Ny litteratur, forskning och forsknings-kommunicerande litteratur och även film måste få särskilt 
stöd för att tillgängliggöras ytterligare.

Det rasbiologiska ”materialet” det vill säga såväl bilder av samiska personer, samiska mänskliga 
kvarlevor, som finns vid statliga universitet och institutioner måste återbördas – återbegravas – och 
detta måste ske genom medverkan av samiska forskare, samiska organisationer, Sametinget och även 
berörda samiska familjer och individer. Det behövs omfattande satsningar för att möjliggöra detta på 
ett etiskt korrekt sätt.

Forskningen och undervisningen, på alla nivåer, måste inkludera en analys av tidigare och pågå-
ende aggressiv kolonisation av samiskt territorium och rättigheterna till mark och vatten för samer 
måste lyftas fram.

Särskilda etiska förhållningssätt i forskning och undervisning ifråga om samiska frågor bör in-
troduceras som del av all forskarutbildning, och även inom all undervisning och självklart inom 
lärarutbildningen, liksom pedagogisk utbildning för universitetslärare. 

Forskare och universitetslärare – oavsett om en är same eller ej – behöver utbildas om samisk tra-
dition, kultur, historia och nutid. Den normativa vita urbana svenskheten behöver utmanas på allvar. 

Den smärta som kolonisationen och rasismen medfört och medför behöver bearbetas som trauma, 
och ges särskilt utrymme i forskning och undervisning. Självklart bör traumat avbrytas och samiska 
rättigheter återupprättas. Universiteten har att bidra med underlag i form av undervisning och genom 
att säkerställa att samiska forskare och universitetslärare får plattformar att verka utifrån i dessa frågor. 

Akademin, inom forskningen såväl som inom undervisningen, måste bli en trygg plats för att vara 
öppen med sin samiska identitet och för att kunna prata om de trauman som kolonisationen medfört 
och än idag medför.

Det måste göras omfattande satsningar på plattformar för samiskledd forskning inom svensk aka-
demi, såväl professurer som lektorat och forskarutbildningstjänster, samt att medel måste reserveras i 
en omfattning som möjliggör kontinuitet. 
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Abstract

In this article I argue that there is a desperate need of Sámi LED research and education. I discuss Swe-
den and Swedish academia from a decolonial perspective. The question regarding Sámi representation 
in academia – in research and education – or rather the void of representation and its consequences is 
discussed along with the colonial scientific paradigm of continued exploitation. The article ends with a sketch 
of a Manifesto for Sámi related and Sámi led research . The article is based on my own experiences and 
conversations with others in Swedish and international academia, Indigenous scholars and activists, as well 
as interviews and conversations from 2004 and until today . Methodological and theoretical approaches are 
taken from Indigenous Methodologies/Theories/Studies, Feminist Technoscience and a historical research 
tradition called “ego-histoire” . 

Sammanfattning

I denna artikel argumenterar jag för att det finns ett skriande behov av samiskLEDD forskning och undervis-
ning . Jag diskuterar Sverige och svensk akademi utifrån ett dekoloniserande perspektiv . Frågan om samisk 
representation inom akademin – inom forskning och undervisning – eller snarare bristen på denna på svensk 
sida av Sábme och dess konsekvenser lyfts fram, tillsammans med det koloniala vetenskapsparadigmet 
som främjar fortsatt exploatering . Artikeln avslutas med en skiss på ett manifest för samiskrelaterad och 
samiskledd forskning . Empiriskt bygger artikeln på egna erfarenheter och konversationer med andra inom 
svensk och internationell akademi, urfolksforskare och aktivister, samt intervjuer och konversationer inom 
det samiska samhället särskilt från år 2004 och fram till idag . Jag använder mig av forskningsmetoder 
och teorier som återfinns inom såväl urfolksmetodologi/teori, feministisk teknovetenskap och en historisk 
tradition som benämns egohistoire eller ”jag-historia” .
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Växelverkan mellan samer och skandinaver 
under medeltiden 

Sirpa Aalto 

Samernas äldre historia har fått uppmärksam-
het igen på sistone, då nya böcker i ämnet har 

utkommit.1 Forskning om samer med inriktning 
på den tidiga historiska perioden, dvs. på med-
eltiden, är utmanande, dels eftersom det finns 
få skriftliga källor gällande samer, dels eftersom 
de uteslutande är skrivna av icke-samer. Källor-

na består av diplomatiskt material, norska och 
svenska medeltida landskapslagar samt isländska 
sagor. Meningen med den här korta artikeln är 
att med hjälp av några exempel bedöma hur 
dessa källor kan användas och vad de kan avslöja 
om växelverkan mellan samer och skandinaver 
på medeltiden. 

Gränsavtalet från år 1482 

I det norska diplomatariet finns det en avskrift 
av ett gränsavtal mellan Jämtland, Finnmark och 
Hälsingland, som slöts 1482. Texten omnämner 
flera ortnamn som ligger i gränsområdet, men 
ett ortnamn, ”Blåfinnens tjörn”, verkar märkligt. 
Det som är ännu märkligare är att dokumentet 
också berättar historien bakom ortnamnet vilket 
är ytterst ovanligt. Det berättas så här: 

”…och ligger så söder i Thiornsioar holm (ö) 
och så i Blåfinnens tjörn och det var där i kristen-
domens första tid då kristen Gunilla som bodde i 
Solatuner och Arne den onde hette mannen som 
bodde i Halsjö på Ragunda. Han var den förste 
kristna mannen där, och anledning till deras 
oenighet var att Gunilla satte sin finne och satte 
på Arnes land vid Blåfinnens tjörn. Arne tog då 
den finnen och sänkte honom i vattnet. Sen var 
deras överenskommelse att Arne betalade landet 
öster om tjörnen. Dock sände Gunilla igen folk 
upp på det Arne tillhörande vattnet. Men Arne 
märkte sitt vatten, då han förlorade det, på det 
sättet, att han sänkte ner hela renshornet i vilket 
han slog järnnaglar som märke. Och således 
upptäckte han Gunillas girighet och trolöshet. 
Sedan tog Arne detta land igen i sin egendom; 
Finnen hette Blåfinn, och efter honom kallades 
det för Blåfinnestjörn.” 2

Jag anser att man kan hitta flera intressanta 
detaljer i detta korta avsnitt. Först kan man und-
ra över själva namnet Blåfinne, vilket inte är ett 
egentligt egennamn utan uppenbarligen ett på-
hittat namn: det är ju sammansatt av orden ”blå” 

och ”finne”. På fornisländska hade ordet formen 
blár och avsåg oftast den svarta färg som liknar 
mörk blå. Färgen var förknippad med onda varel-
ser, t.ex. berserker, som var skrämmande figurer. 
Dessa var ofta förknippade med blámenn, ”blåa 
män” i isländsk sagotradition. Dessa ”blåa” eller 
”mörka” män var illasinnade och ordet allitere-
rades ofta med berserker: blámenn ok berserkir.3

Således kan ordet blár ha haft en konnotation 
till det onda. Man använde ordet blámenn t.ex. 
om saracener och folk som bodde i Asien eller 
Afrika. Blár syftade då både på hudfärgen men 
också på ett utanförskap hos dessa folk, d.v.s. att 
de inte hörde till kristendomen. Såsom gränsav-
talet visar var den finne (same) som kallades för 
Blåfinne på den onda Gunillas sida, vilket skulle 
tyda på att han också var ond. Detta motsvarar 
den bild av finnar, alltså samer, som de medelti-
da isländska sagorna förmedlar: att samerna på 
alla sätt är onda och ondskan är förknippad med 
samernas hedendom och deras vilja att använda 
magi.4 

Samerna kallas för finnar i fornisländska och 
norska texter. Den här etnonymens etymologi 
är omtvistat, men det är klart att benämningen 
har uppstått bland skandinaver, eftersom sam-
erna själva kallade sig sápmelaš (endonym). I en 
isländsk saga (Laxdœla saga) kallas samerna för 
semsveinar, vilket skulle hänvisa till att skandina-
verna kände till samernas endonym (sem-/sam-) 
även om de föredrog att kalla dem för finnar. 
Det finns flera ortsnamn som har prefixet Finn-, 
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speciellt i Norge, och åtminstone en del av dem 
har förknippats med samer. 

Namnet Blåfinne är ett bra exempel på att 
de samer som uppträder i medeltida brev, of-
ficiella texter eller t.o.m. i isländska sagor inte 
beskrivs med verkliga samiska namn. Vi har inga 
skriftliga uppgifter om samiskt namnskick på 
medeltiden. Blåfinn är säkert ett påhittat namn, 
vilket visar att det inte var viktigt att definiera 
samer utan de ofta beskrivs genom stereotyper. 
I isländska sagor har samerna sådana namn som 
Snö, Snöfrid, Frost, Skida osv. Dessa namn in-
dikerar att de samer som framkommer i littera-
turen närmast var representanter för ”det andra” 
eller ”det främmande”. Berättelserna upprepar 
litterära mönster, som anknyter samerna till 
snö, skidåkning, bågskytte och trolldom. Vi kan 

tänka att dessa mönster måste ha sin bakgrund 
i verkligheten, alltså i det samiska levnadssättet. 
Men om man beaktar att de skriftliga källorna 
förmedlar elitens synvinkel, kan man förmoda 
att källorna enbart avslöjar en del av växelverkan 
mellan samerna och skandinaverna. 

Gränsavtalet mellan Norge och Sverige 
berättar om maktrelationer mellan kungadö-
men, men det avslöjar inget om de verkliga 
omständigheterna för människorna som levde 
i detta gränsområde. Den bild som gränsavtalet 
förmedlar framställer samerna som kuvade av 
skandinaverna. Vi kan emellertid ifrågasätta den 
bilden inte minst på grund av arkeologiska un-
dersökningar, som visar att växelverkan mellan 
skandinaver och samer under medeltiden är en 
mycket komplex fråga. 

Äktenskap 

En viktig fråga är förekomsten av äktenskap 
mellan samer och skandinaver på medeltiden. I 
den skandinaviska mytologin gifter sig asa-gu-
darna med eller har barn med jättinnorna, men 
asa-gudinnorna får aldrig gifta sig med jättarna, 
trots att jättarna åtrår t.ex. gudinnan Freyja. Gro 
Steinsland som har forskat i dessa mytologiska 
berättelser anser att mytologins jättinnor för-
vandlas till samekvinnor i historiska texter, t.ex. 
i de isländska sagorna. Speciellt jättinnan Skaði 
som gifter sig med guden Njörðr har ansetts 
likna samer eftersom hon kom från fjällen, åkte 
skidor och sköt med en båge.5

Mytologins berättelser om äktenskapen mel-
lan gudar och jättar visar att dessa grupper inte 
var jämlika utan gudarna stod över jättarna. Kan 
detta överföras att gälla skandinaver och samer? 
En ofta citerad berättelse är Harald Hårfagers 
saga, som finns både i Heimskringla och i Ágrip 
af Noregs konungasögum, där kung Harald blir 
kär i finnkonan Snæfríðr (Snöfrid). Hon förhäx-
ade kungen och de fick flera barn tillsammans. 
Förtrollningen bröts då Snöfrid dog och hennes 
kropp brändes.6 Intressant nog, Mikael Svonni, 
som har forskat i släktskapsnamn i sydsamiskan 
påpekar att de sydsamiska släktskapsnamnen har 
sitt ursprung i medeltiden och att de kan vara 
bevis på att samiska kvinnor gifte sig med skan-
dinaviska män.7 

Kung Harald Hårfagers och Snöfrids äk-
tenskap är inte ett historiskt faktum, men det 
råder inget tvivel om att äktenskap mellan en 
skandinavisk man/kung och en samisk kvinna 
kunde förekomma på medeltiden. Det verkar 
också vara så att en skandinavisk kvinna kunde 
gifta sig med en samisk man. Inger Zachrissons 
tolkningar av gravfynd i Härjedalen är i det här 
sammanhanget banbrytande eftersom de ändrar 
våra uppfattningar om förhållanden mellan 
samer och skandinaver. Enligt henne finns det 
en grav med en skandinavisk kvinna i samisk 
bosättning. Det hänvisar till att båda grupper 
(samer och skandinaver) skulle anse att de var 
jämlika eftersom de kunde låta gruppens kvinnor 
gifta sig med en man från en annan grupp.8 Så-
ledes kan den skandinaviska mytologins ensidiga 
äktenskapsmönster mellan gudar och jättar inte 
direkt överföras till historisk tid och till samer 
och skandinaver. 

Det största hindret för äktenskapen skulle 
ha varit samernas hedniska tro. Det står i den 
norska lagtexten ”Nyere Borgathings Christen-
ret” och kung Magnus ”nyere Christenret” att 
en hednisk man inte får gifta sig med en kristen 
kvinna.9 Vidare framgår det klart och tydligt i 
de två norska landskapslagar, Borgarþingslag och 
Eidsivaþingslag, att man inte får vara i kontakt 
med samerna på grund av deras hedniska seder. 
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Men dessa hinder betyder inte att äkten-
skap mellan samer och skandinaver inte kan ha 
förekommit. Vi vet exempelvis inte hur tidigt 
sydsamerna blev kristna. Vi vet inte heller vad 
som hände på områden som låg långt ifrån 
administrativa och kyrkliga centra – i sådana 

områden som Härjedalen och Jämtland kan det 
ha varit normalt att skandinaver och samer gifte 
sig med varandra. Det var nämligen just kyrkan 
som var mot att de kristna skulle vara i kontakt 
med hedningar. 

Samer och den kungliga makten 

En isländsk annal omnämner att samekungen 
Martein kom till den norske kungen år 1313. 
Hade samerna kungar eller hövdingar? Samerna 
var inte en enhetlig grupp med ledare. Det har 
påståtts att det skulle ha funnits 65–100 grupper 
av samer på medeltiden. Var och en av dem kan ha 
haft en talesman eller ledare. Var Martein kanske 
en sådan hövding? Tyvärr berättar annalen inte 
vad han gjorde i kungens hov. Slöt han ett avtal? 
Varifrån kom han? Vi vet från andra nästan sam-
tida dokument att den norske kungen hade lovat 
skattefrihet för de samer som omvände sig till 
kristendomen, så kanske gällde förhandlingarna 
just detta. Marteins titel kung skulle hänvisa till 
att han var ledare för en större grupp av samer 
och därför hade han en sådan ställning att han 
kunde förhandla med den norske kungen. Det är 
dock mer troligt att skandinaverna hade velat ge 
en bekant klingande titel till en samisk hövding 
utan att de visste något om Marteins egentliga 
ställning. 

Samerna omnämns inte i medeltida diplo-
matiskt material som ägare eller säljare av mark, 
vilket inte är särskilt underligt eftersom samernas 
uppfattningar om ägandet och användandet av 
land var annorlunda än skandinavernas. Trots att 
samerna kanske inte var en integrerad del av det 
norska samhället, var kronan intresserad av att 
beskatta dem. Vi kan läsa i de isländska kunga-
sagorna hur den norske kungen ofta gav rätten 
att beskatta finnarna (s.k. finnskatt, finnkaup eller 
finnferð) till några pålitliga hövdingar. På viking-
atiden hade denna rätt hört till hövdingar i Hålo-
galand. Hövdingen Ottar från Hålogaland, som 
berättade om situationen i norra Norge i slutet av 
800-talet för kung Alfreds hov i England, verkade 
ha något slags skatte- eller handelsförhållande till 
samerna. Det är emellertid en helt annan sak vad 
det faktiskt innebar att beskatta samerna och hur 
de själva upplevde skattebetalandet. Var det bara 
en del av handeln och inte någonting som de var 
tvungna att betala? 

Diskussion 

De uppgifter som sagorna och de norska med-
eltida lagarna ger, verkar motstridiga med det 
som arkeologin har visat: vi vet exempelvis att 
samerna inte enbart levde isolerade i norra Finn-
mark utan även relativt långt söderut i Norge 
(och också i Sverige) på medeltiden. Några arke-
ologer – speciellt Inger Zachrisson – har påpekat 
att arkeologiska fynd, bl.a. gravar, hänvisar till 
att skandinaver och samer inte nödvändigtvis 
levde åtskilda utan att de t.o.m. kunde gifta sig 
med varandra. Det förekom åtminstone i sådana 
trakter där kyrkans och kungens makt inte var 
stark. Vi kan anta att det fanns livliga kontakter 
mellan samer och icke-samer på medeltiden, 
men att dessa kontakter mestadels är osynliga i 
de skriftliga källorna. Vi kan med all säkerhet 

förmoda att de gränser som vi ser i skriftliga 
källor berättar mera om kungamaktens och 
kungliga byråkratins realiteter än om vanliga 
människornas vardagliga liv. 

Det finns otaliga skäl att diskutera och forska 
i varför samerna för det mesta saknas i de med-
eltida källorna. Det mest sannolika svaret är att 
det fanns två parallella verkligheter: den officiella 
världen med kyrkan och kunglig administration, 
som för det mesta ignorerade samerna, och den 
värld som låg utanför kyrkans och den kungliga 
administrationens sfär. I förhållande till den 
kungliga byråkratin levde samerna i periferin. 
De som inte stod under kungens makt existerar 
inte i officiella dokument, vilket understryker 
vikten av forskning som jämför uppgifter från 
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skriftliga källor och arkeologiska fynd. Tack vare 
den tvärvetenskapliga forskningen håller den 

ensidiga bilden av samerna som kuvade av skan-
dinaverna på att förändras. 
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Abstract

Interaction between the Saami and the Scandinavians in the Middle Ages 
My research project deals with the interaction between the Saami and the Scandinavians in the Middle 

Ages . The written sources are scarce when it comes to the mediaeval history of the Saami, but a comparison 
of these sources with results from archaeology, historical linguistics and anthropology shed new light on 
Saami history . The lack of sources has been one reason why so little research has been carried out in the 
field of Saami history in the Middle Ages. A relevant question in this context is what kind of interaction there 
was between the Saami and the Scandinavians . 

In this article I will concentrate on some interesting cases in mediaeval documents and discuss how 
they could be interpreted. I will discuss, for instance, what we can say about the position of the Saami in the 
society on the basis of these sources . 

Sammanfattning

Växelverkan mellan samer och skandinaver på medeltiden 
Mitt forskningsprojekt handlar om växelverkan mellan samer och skandinaver på medeltiden . De skriftli-

ga källorna är få när det gäller samernas medeltida historia, men det är möjligt att jämföra dem med resultat 
från arkeologi, språkhistoria och antropologi . Just brist på källor har varit en orsak till att man inte har skrivit 
mycket om samerna på medeltiden . En väsentlig fråga i min forskning är vilket slags växelverkan det fanns 
mellan samer och skandinaver . 

I min artikel koncentrerar jag mig på några intressanta fall i medeltida dokument och diskuterar hur de 
möjligen kan tolkas . Jag diskuterar bl .a . vad vi kan säga om samernas ställning i samhället med utgångs-
punkt från dessa källor . 
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Luossamuorrke-Edefors ”Vy över Luleälven vid Edefors” Foto: Ludvig Wästfelt ©Ájtte
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Luossamuorrke-Edefors ”Vy över Luleälven vid Edefors” Foto: Ludvig Wästfelt ©Ájtte

Uppsala universitet 
och ärkebiskopens rikedomar: 
Laxfisket vid Luossamuorkke, Edeforsen

Tor Lundberg Tuorda

Julevädno år 1325
Vid Luossamuorkke visste familjen att det 

alltid gick lätt att få mat. Det var bara att lägga ut 
ett nät i en stång som de alltid hade stående under 
storgranen. Fästa ena nätänden i stången och så 
skjuta ut nätet en liten bit i den norra aggan1. Det 
behövde bara ligga i en kort stund, sen kastade de 
några stenar i vattnet och flera tiokiloslaxar kunde 
så dras upp på den långsluttande hällen. Behövde 
de bara någon enstaka fisk så använde de ljuster 
från båt eller en klippkant som stack ut över vatt-
net. Det var verkligen en aldrig sinande proviant-
bod. Bara att hämta. Det blev ett frosseri på det 

röda köttet. Det grillades och kokades, och den fisk 
som inte åts upp där och då torkades och blev till 
näringsrik men nära nog viktlös ryggsäcksmat vid 
jaktfärderna västerut efter vildren.

Familjens bekväma och sedan generationer ald-
rig sinande matbärgning kom snart att upphöra. 
Ett främmande folkslag kom och lade beslag 
på hela fisket, där tusentals laxar vistades under 
vattenfallet Luossagårttje. Där samlades laxarna 
inför sin vidare färd till lekplatserna högre upp 
efter Luleälven, Julevädno. 

Notfiske vid Luossamuorkke – Edefors, 1933 Foto: Gustaf Holmström ©Norrbottens museum
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Luossamuorkke år 1327
Främlingarna kom med hästar och svärd 

hängande i sina bälten. En tolk berättade om den 
ordning som främlingarna befallt nu skulle gälla. 

– Det här är ärkebiskopens fiskeplats. Ni får 
fara ovanför fallet om ni vill ta er matfisk i fortsätt-
ningen, sa tolken.

Det var bara att gilla läget och söka sig ett 
annat fiske. 

Det rika laxfisket vid Luossamuorkke, Edefors, 
i Luleälven har en lång historia som har haft 
en avgörande betydelse för etablerandet och 
befästandet av Svea rike, Sverige i norr. Efter tre 
decennier av krig mellan det lilla område som 
då var Sverige och furstendömet Novgorod slöts 
1323 Nöteborgstraktaten. I dess eftersvall bör-
jar kolonisationen norrut. I ett dokument från 
1327 delas rättigheterna till Lule älvdal mellan 
fyra män, däribland ärkebiskop Olof Björnsson, 
efter beslut av kung Magnus Eriksson. Adel och 

prästerskap från Sverige tog tidigt helt sonika 
äganderätt till delar av det omtalat rika fisket i 
Luleälven.2 Kronan tog dock den största delen av 
fisket till sin egen ägo. Folk som bar namn som 
Natt och Dag, Oxenstierna och Sparre, samt 
tjänare till ärkebiskop Olof Björnsson, Hälsing-
lands fogde och två rika stormän var nu de enda 
som fick ta del av älvens feta blanka rikedom. De 
som fortsatte att fiska på sina sedan sekler bru-
kade marker blev straffade med ett års fängelse. 

Hárált, Harads år 1476
Vid Luossamuorkke stannade de inte längre. 

De gick alltid i en halvcirkel runt, ville inte ha 
närkontakt med dem som numera fiskade där. 
De hade hört att man kunde bli misstänkt för 
tjuvfiske bara man passerade. Men barnen kunde 
inte bärga sig. De smög sig fram och lade sig på 
mage och kikade ner just där niporna sluttade som 
brantast ner mot vattnet. Ute på älven gick långa 
båtar i skytteltrafik. Nedströms for båtarna rågade 

Notfiske vid Luossamuorkke – Edefors, 1933 Foto: Gustaf Holmström ©Norrbottens museum
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Luossamuorkke år 1327
Främlingarna kom med hästar och svärd 

hängande i sina bälten. En tolk berättade om den 
ordning som främlingarna befallt nu skulle gälla. 

– Det här är ärkebiskopens fiskeplats. Ni får 
fara ovanför fallet om ni vill ta er matfisk i fortsätt-
ningen, sa tolken.

Det var bara att gilla läget och söka sig ett 
annat fiske. 

Det rika laxfisket vid Luossamuorkke, Edefors, 
i Luleälven har en lång historia som har haft 
en avgörande betydelse för etablerandet och 
befästandet av Svea rike, Sverige i norr. Efter tre 
decennier av krig mellan det lilla område som 
då var Sverige och furstendömet Novgorod slöts 
1323 Nöteborgstraktaten. I dess eftersvall bör-
jar kolonisationen norrut. I ett dokument från 
1327 delas rättigheterna till Lule älvdal mellan 
fyra män, däribland ärkebiskop Olof Björnsson, 
efter beslut av kung Magnus Eriksson. Adel och 

Notfiske vid Luossamuorkke – Edefors, 1933 Foto: Gustaf Holmström ©Norrbottens museum

med tunnor och lådor och vattnet gick ända upp 
till relingen, uppströms var båtarna tomma och flöt 
högt. De gjorde stora ögon och sprang ikapp resten 
av familjen för att berätta att de sett släktingar ro 
ett par av båtarna. Och ett av barnen frågade sin 
far:

–  Kommer inte laxen att ta slut snart? 
–  Det går inte att fiska slut på sådana mäng-

der med fisk, svarade fadern. 

Den fångade laxen röktes, saltades in eller tor-
kades och transporterades i skepp som avgick 

från Luleå och seglade till Stockholm. Det var 
en stor industriell verksamhet med stora laxfäl-
lor, ramper med tinor som gick ut i älven, med 
notar och minor. De senare var stora inhägnader 
med stenkistor och spjällager. Under 1400-talet 
finansierade laxfisket vid Edefors uppförandet 
av Gammelstads kyrka, i den tätort som då var 
Luleå. Kyrkan ska ha invigts 1492 av ärkebiskop 
Jakob Ulvsson. Men inkomsten från laxfisket 
kom att vandra längre söderut för att finansiera 
prestigefyllda byggnader och institutioner, däri-
bland Uppsala domkyrka och universitet.

Upsala år 1477
Den 21 september står ärkebiskop Jakob Ulvs-

son redo i sina katolska högtidskläder. Det är en 
stor dag, kanske den största, i hans liv. Idag ska 
Upsala ta emot påve Sixtus den IV:s bulla. Den 
som godkänt byggandet av ett universitet, Nordens 
första, i staden. Jakob Ulvsson drar sig till minnes 
sina studieår vid universiteten i Frankrike och 
Tyskland. Inom bara ett par veckor skulle andra 
unga människor få påbörja sina studier här i Up-
sala. Jakob Ulvsson gjorde korstecknet över bröstet 

och gick fram till det öppna fönstret, genom vilket 
för årstiden ljumma vindar svepte med sig folkets 
röster. 

– Pengarna kommer visst från laxfisket i Lule-
älven yttrade någon, det finns visst hur mycket lax 
som helst där uppe i norr.

Visst hade det varit dyrt, tänkte Jakob Ulvsson. 
Men vad skulle man annars ha de vilda, karga 
markerna långt uppe till om inte till stolta byggen 
för bildning i Guds namn?

Stugorna på Luossasuoloj – Laxholmen, 1933 .  
Foto: Gustaf Holmström ©Norrbottens museum
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Fram till 1487 hade ärkebiskopen ägt en del av 
fisket i Edefors, men nu överläts den till Uppsala 
domkyrka. Vid reformationen på 1500-talet 
tog kungen, Gustav Vasa, över hela fisket, utom 
adelns så kallade frälsefiske. Ett knappt sekel se-
nare får Luleå stad ta över kronans fiskedel för att 
bekosta stadens grundande. År 1837 kommer 80 
procent av Luleå stads inkomster från laxfisket. 
År 1886 förvärvar staden också frälsefisket. Lu-
leå stad är nu ensam ägare till laxfisket i Edefors. 

Det finns olika versioner om hur det gick till 
när laxfisket hamnade i Luleå. Den ena versio-
nen förtäljer att drottning Kristina ska ha färdats 
längs älven lotsad av en adelsman från staden 
och att hon därefter ska ha återgett laxfisket till 
adeln. Den andra versionen, som i hembygds-
föreningens skrift Edeforsen och Laxholmen 
(Bergström, 2012) beskrivs som mer sannolik, 
säger att Gustav II Adolf behövde soldater till 
Baltikum och att Luleå stad ska ha erbjudits 
laxfisket i Edefors i utbyte mot ett antal soldater. 
”Om detta är sant kan många kustbor ha fått sätta 
livet till för laxfisket”, skriver Bergström.

År 1667 Luossasuoloj, Laxholmen
Majsolen har värmt upp nattskaren och Per Jo-

nas Nilsson lider över hur tungt hans vajor har det 
med att dra de tre pulkorna. Två av pulkorna är 
lastade med dåligt raffinerat silver och ska tydligen 
smältas om i Sala. Den tredje pulkan innehåller 
renare silver från en lyckad smältning. Två av va-
jorna har redan kastat sina kalvar och den tredje 
har kutig rygg och är nog snart på väg att göra 
detsamma. Han stannar för att låta djuren vila.

– Förbannade vansinne, muttrar han för sig 
själv.

Per Jonas är less på körningarna. Visserligen 
hade han fått betalt med vadmal och den järnspade 
som nu ligger i en av ackjorna. Och visst är det 
bättre nu än när den satans bergmästaren Tiock 
styrde silverbruket, men ändå, det tar för mycket 
tid. Det är för plågsamt. Det är inte det liv han 
vill leva. Jag borde vara till fjälls vid renarna nu, 
tänker han. Vargarna har fritt spelrum att dräpa 
så mycket de vill om ingen människa finns i kalv-
ningslandet. 

De andra i rajden har hunnit långt i förväg, 
han är ensam när han närmar sig mårkan3 vid 
fallet. 

Per Jonas har under lång tid närt en tanke om 
att fly från de här galenskaperna till sina släktingar 
i Norge, som så många andra har gjort. Nu, när 
ingen ser, är det läge. Det är lika bra att ta tag i det 
här. Han tar mod till sig och leder upp renarna på 
en bar backe. Kopplar lös seldonen och låter dem 
äta. Närmar sig ackjan med silvret och spaden. 
Det är som gjort för hans planer. Han tar de två 
säckarna med glänsande silvertackor och bär dem 
högst upp på backen. Så hämtar han spaden och 
gräver en grop på östra sidan av ett stenblock som 
är nästan lika djup som han själv, lägger säckarna i 
gropen och skottar raskt igen den. Han lägger myck-
et tid på att med en grankvist sopa bort all jord vid 
sidorna och lägga tillbaks kakorna med lingonris 
på den bara jorden. Han hämtar renmossa på olika 
ställen som han planterar vid lingonriset. 

När sprängsalvorna på Gedkevárre upphört, 
när främlingarna lämnat hans skatteland, när han 
kan börja leva som han alltid har gjort – då ska 
han återvända hit och hämta skatten.

Per Jonas Nilsson sparkar skorna i skidölorna2 

och vänder västerut. Om tre dagar är han i Norge.

Platsen där det berättas att en stulen last från en 
silvergruva ligger gömd kallas för Drakaudden. 
På denna udde är Laxede vattenkraftstation delvis 
byggd idag. Silvrets väg från fjälltrakterna gick via 
Huhttán – Kvikkjokk – längs lilla Lule älv och 
förbi Edeforsen, där en båt fanns för just silvergru-
vornas räkning. Så kopplas en kolonial infrastruk-
tur på samiska marker ihop redan på 1600-talet. 
Från 1880-talet fram till 1960 flöt mängder med 
timmer förbi Laxholmen. I hela Luleälven och 
samtliga biflöden byggdes anordningar som un-
derlättade flottningen och mängder av hindrande 
stenar i bäckarna sprängdes bort. 

Förbi Edeforsen påbörjades Engelska kan-
alen4, ett kanalbygge finansierat av den svens-
ka staten samt privata svenska och engelska 
finansiärer. Detta för att effektivt kunna frakta 
järnmalm från Malmberget. Edefors har således 
fungerat som kolonial knutpunkt på flera sätt.

Luleå stad ägde fisket vid Edeforsen fram till år 
1960. Under 1920-talet kunde en arrendator få 
mer än 200 kilo lax på en dag med en medelvikt 
på tio kilo. Men i nordväst hade andra industri-
ella intressen börjat ta över. Porjus kraftstation 
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hade invigts år 1915 och i fjällvärlden hade 
bygget av Suorvadammen påbörjats några år 
senare. Under perioden 1920–1940 försämras 
laxfisket dramatiskt på grund av effekterna från 
dammbygget. När Luleå stad år 1960 säljer sina 
egendomar vid Edefors är det till det statliga bo-
laget Vattenfall – Kungliga Vattenfallsstyrelsen. 
Laxede kraftstation sätter definitivt stopp för 

det laxfiske som funnits nedanför forsen sedan 
urminnes tider. Idag är det endast ortnamnen 
och de av hembygdsföreningen väl underhållna 
byggnaderna på Laxholmen som påminner om 
den rika älven. Om sommaren besöker tusentals 
personer det idylliska kaféet. I skuggan av kraft-
verksluckorna kan de äta smörgås med långväga 
fraktad lax – oftast odlad i Norge – som pålägg.

Om arbetet med artikeln samt språkförklaringar 

Berättelsen levandegör med en blandning av 
fiktion och fakta historien om laxfisket och na-
turresurserna i samernas land, Sábme, som varit 
kärnan i det moderna Sveriges – Svea rikes – 
välstånd sedan staten etablerades på 1500-talet, 
samt även relationerna före detta. Det är mal-
men, skogen, vatten(kraften) som genom kolo-
nisationen gjort den svenska staten Sverige rik. 
Såväl kyrkan som staten, inklusive utbildnings-
väsendet – universiteten – har kunnat byggas på 
grundval av denna koloniala exploatering. Även 
om det finns många studier av denna koloniala 
historia, är den ännu långtifrån erkänd. Ordet 
"kolonisation" används sällan, även om det är 
exakt samma mekanismer som använts, som i de 
europeiska stormakternas koloniala välden runt-
om i världen. Kolonisationen av Sábme började 

vid etablerandet av den moderna nationsstaten 
Sverige, och silverutvinningen liksom laxfisket 
var under 1600-talet viktiga inkomster för stat 
och kyrka. 

Lule älv/Julevädno var en gång en av Sveriges 
mest laxrika älvar. Laxen var en viktig matresurs 
för befolkningen i älvdalen, förutom att den 
även gav stora merinkomster till kolonisatörer-
na. Idag är Julevädno helt vattenkraftutbyggd. 
Älven producerar tio procent av Sveriges totala 
elproduktion och laxen kan inte längre vandra 
upp. Första stoppet är redan vid Bodens vatten-
kraftverk. 

Silverutvinningen har följts av många andra 
gruvetableringar i samiskt territorium och för 
närvarande är nu gruvprospekteringarna runtom 
i Sábme föremål för starka protester och mot-

Laxede vattenkraftverk och damm, 2016 . 
Foto: M-B Öhman
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stånd från samer och lokalbefolkning. Urfolket 
protesterar här – liksom runtom i världen – mot 
den fortsatta aggressiva kolonisationen och för-
störelsen av land och vatten. 

Tor Lundberg Tuorda använder i berättelsen 
skrönan om silverskatten på Drakaudden för 
att levandegöra historien utifrån de källor som 
berättar om silvertransporterna till och från 
Huhttán, Kvikkjokk, samt laxfisket vid Edefors. 

Det samiska namnet på Edefors är Luos-
samuorrke – laxmårkan eller Badjemuorkke – den 
övre mårkan.5 Muorkke är det samiska ordet för 
den plats där man drar båtar mellan två vatten-
drag, på svenska har det blivit översatt till”mår-
ka”. Den övre mårkan är enligt Korhonen (2007) 
i förhållande till den nedre, vid Heden, Boden, 
Vuollemuorkke. 

Tor Lundberg Tuorda har gett förslag på 
samiska namn till andra platser. Laxholmen – 
Luossasuoloj efter lax – luossa, ö/holme – suo-
loj. Laxholmen får därför i berättelsen namnet 
Luossasuoloj. Luossagårttje – för själva fallet är 
konstruerat av Luossa – lax och gårttje – fall. 
Gedkevárre är det kända äldre samiska namnet 
på Silbbátjåhkkå, Silvertoppen, som fick namnet 
vid silverbrukstiden. Det finns omnämnt i Ken-

neth Awebros bok ”Luleå silververk” dock som 
”Kedkevare”. 

Händelserna och personnamnen är fiktion, 
förutom Jakob Ulvsson, Olof Björnsson, båda 
ärkebiskopar, samt Tiock. Bergmästaren Isak 
Tiock var en ökänt hårdför bergmästare. 

Artikelarbetet har finansierats av forsknings-
projektet ”Älvar, motstånd, resiliens: Hållbara 
framtider i Sápmi och i andra urfolks territo-
rier”, finansierat av FORMAS 2012–2015, lett 
av May-Britt Öhman, samt forskningsnoden 
”Vetenskap, validering, partiella perspektiv: Kun-
skapsproduktion bortom normerna” finansierat 
av Historisk-filosofiska fakulteten, Centrum för 
genusvetenskap, Hugo Valentin centrum samt 
Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala 
universitet. May-Britt Öhman har, tillsammans 
med av Cecilia Hedlund och Gunilla Larsson, 
bidragit med särskild vetenskaplig granskning. 
Olavi Korhonen har bidragit i frågan om samiska 
ortsnamn. Arkivbilder från Luossamuorrke har 
sökts fram av May-Britt Öhman med hjälp av 
Agneta Silversparf, Silbonah Samesijdda; Tom Sil-
vennoinen, Ortshistoria.se och de slutliga bilder-
na har grävts fram och levererats av Berit Åström, 
Norrbottens Museum bildarkiv och samlingar.

Torrlagd älvfåra efter Laxede vattenkraftverk Foto: Tor Lundberg Tuorda, 2015

Ortshistoria.se
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Bron över Edeforsen, forsen som sedan vattenkraftsregleringen inte längre syns .  
Foto: Ludvig Wästfelt ©Norrbottens museum
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Slutnoter

1 ’Agga’ är ett bakvatten vid strömmen där 
vattnet är lugnare och fiskar brukar stå. Or-
det är vedertaget i mitt språkbruk.  Ordet 
finns även i Svenska akademiens ordbok från 
1898. 

2 Det hävdas på sina håll att det var 1282, när 
Sveriges kung Magnus Ladulås bestämde 
att ”alla norrländska och finska strömmar” 
skulle lyda kronan till, som laxfisket reglera-
des i Luleälven. Detta är dock en från senare 
delen av 1500-talet förfalskat beslut, enligt 
Carl Gustaf Styffe, 1864. 

3 En mårka är ett landparti vid en fors där 
man måste färdas på land och drar båtarna. 

4 En skidöla är en skidbindning – en rem av 
skinn, läder eller idag balatarem som åkaren 
sparkar in foten i. Foten hålls fast av snoken 
på skornas framdel – en karaktäristisk detalj 

som sticker upp på samiska skinnskor med 
håret kvar (nuvtaga). Om man idag skidar 
med kängor finns ingen snok längst fram. 
Då får man använda en hälrem eller en rem-
sa bilslang för att hålla foten kvar i ölan när 
man åker. 

5 Engelska kanalen är det i naturen ännu syn-
liga minnet av ett kanalgrävningsprojekt 
mellan Luleå och Gällivare, med syftet att 
transportera järnmalm från Malmfälten till 
kusten, som aldrig hann färdigställas. http://
kanaler.arnholm.nu/ofullbordade/engelskas.
html 

6 Se Sametingets hemsida Ortnamn med lu-
lesamisk stavning https://www.sametinget.
se/1670; Korhonen/Anderson 1994 respek-
tive 2010, samt Korhonen, 2010. 

Abstract 

The article is combining historical facts with fiction to tell the history of salmon fishing and natural resources 
in the land of the Indigenous Sámi, Sábme. Sábme was and still is the core territory for the natural resource 
extractions providing the wealth of the colonial Swedish state since the establishment of the state in the 16th 
century . The silver, iron ore, the forest, hydropower, taken from here has made the state and its elites rich 
and wealthy. It is a colonial process, as much as any colonial project elsewhere in the world, yet the word 
“colonisation” has until recently seldom been used for analysing the relationships between the Swedish state 
and the Sámi territories.  Salmon fishing was an important source of livelihood for the Sámi in the area. The 
fishing rights was as early as in the 14th century transferred to colonialist from the south and came to play a 
major importance in the creation of the wealth of Swedish noblemen, as well as of Uppsala University and 
the Church of Sweden. In 1960 the salmon fishing ended with the hydropower exploitations. Today there 
are no more any salmon here, they are stopped at the first hydropower station at Boden, close to the coast. 

Photo archival research work has been made by May-Britt Öhman . Work with the article has been sup-
ported by the research project Rivers, Resistance, Resilience: Sustainable Futures in Sápmi and in Other 
Indigenous Peoples’ Territories, led by Dr. May-Britt Öhman and financed by Formas, 2012–2015. 
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Tor Lundberg Tuorda/N was born in 1961 in Piteå. In an early age he moved to Kvikkjokk, to his mother’s 
parental home. Today he lives with his family in Randijaur, 40 kilometers west of Jokkmokk.  Tor is an autodi-
dact filmmaker, photographer and author. Hunting and fishing has always been an integral part of his life. He 
started photography in 1984 and was elected into the Swedish Association for Nature Photographers/N . His 
photos and films are about catching the beauty of nature but also to expose and debate the threats against 
nature and Sámi culture. He has made films available Youtube and also for Swedish television and has 
several ongoing film projects.  In 2011 he started the Facebook group “No mines in Jokkmokk” (“Gruvfritt 

http://kanaler.arnholm.nu/ofullbordade/engelskas.html
http://kanaler.arnholm.nu/ofullbordade/engelskas.html
http://kanaler.arnholm.nu/ofullbordade/engelskas.html
https://www.sametinget.se/1670
https://www.sametinget.se/1670
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Jokkmokk” ) and he is a leading activist in the struggle against destructive mining exploitations . Since 2012 
Tor has collaborated with Dr. May-Britt Öhman and other researchers at Uppsala University and the Royal 
Institute of Technology within supradisciplinary research collaborations.

Presentation av författaren

Tor Lundberg Tuorda/N är född i Piteå 1961 och flyttade till moderns föräldrahem i Kvikkjokk i unga år. 
Nu bor han med sin familj i byn Randijaur – Ráddnávrre – fyra mil väster om Jokkmokk. Tor är autodidakt 
filmare, fotograf samt skribent. Jakt och fiske har alltid varit självklara inslag. Fotograferandet inleddes 1984 
och 1991 valdes han in i föreningen Naturfotograferna/N. Tors bilder och filmer tjänar till att fånga natu-
rens skönhet men används även som debattinlägg ifråga om hoten mot naturen och samisk kultur .  Hans 
pågående projekt är dels en personlig film om kampen för miljön med kameran som vapen, en film om 
skogssamernas historia och nutida liv i Sverige, samt en film om världsarvet Laponia. Bilder distribueras 
genom IBL Bildbyrå/ Naturfotograferna och via hans egen hemsida www .kvikkjokk .nu . Flera filmer finns 
tillgängliga via Tors Youtube-kanal. 2011 startade Tor Facebook gruppen ”Inga gruvor i Jokkmokk”, numera 
”Gruvfritt Jokkmokk” och är en av de ledande företrädarna i kampen mot destruktiva gruvexploateringar . 
Sedan 2012 har Tor samverkat med Fil .Dr May-Britt Öhman och andra forskare vid Uppsala universitet och 
KTH i supradisciplinärt forskningssamarbete . 

www.kvikkjokk.nu
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Samer i värmlandsfinska uppteckningar

Introduktion

I material som på olika sätt berör skogsfinnarna 
i Skandinavien omnämns ibland samer. Att 

samer nämns i samband med skogsfinnar är i sig 
inte anmärkningsvärt eftersom Sápmis utbred-
ning, så som den idag brukar beskrivas, delvis 
täcker skogsfinnarnas kolonisationsområde i 
Skandinavien. Värt att notera i sammanhanget 
är emellertid de uppgifter om samer i material 
som berör skogsfinnarna i Värmland, de så kall-
lade värmlandsfinnarna. 

I min framställning kommer jag framförallt 
att behandla uppgifter ur Matti Mörtbergs värm-
landsfinska uppteckningar (Mörtberg 2011).  
Mörtberg gjorde sina värmlandsfinska uppteck-
ningar under sommarmånaderna 1935, 1937 
och 1938. Han var bördig från Mata renki (Över-
torneå) i Tornedalen och hade tornedalsfinska 
som modersmål, vilket gjorde honom lämplig 
som upptecknare av den finska som då ännu var 
levande i Värmland. 

Området i nordvästra Värmland och i de 
anslutande delarna i Norge var långt ifrån det 

enda område där skogsfinnar slog sig ner. I själ-
va verket var det ett av de sista områdena som 
nåddes av den skogsfinska kolonisationen, då 
skogsfinnar började bosätta sig där runt mitten 
av 1600-talet. Den skogsfinska inflyttningen 
till Skandinavien hade börjat redan i slutet på 
1500-talet och riktade sig mot obebyggda skogs-
områden från Väster- och Östergötland i söder 
och till södra Lappland i norr. Bergslagen kom 
att bli ett av de skogsfinsktätaste områdena, men 
den skogsfinska kulturen och i synnerhet språket 
bevarades längst i nordvästra Värmland.

Mörtberg beskriver i sitt möte med värm-
landsfinnarna en känsla av att befinna sig i 
Savolax (Virtaranta 1977: 275), vilket är helt 
förståeligt då värmlandsfinnarna bar på en kul-
tur och ett språk med tydliga östfinska rötter. 
Skogsfinnarnas kolonisation i Skandinavien var 
en fortsättning på en savolaxisk expansion som 
hade tagit fart i sen medeltid och som inlednings-
vis innebar att människor från Savolax började 
bosätta sig utanför det savolaxiska kärnområdet.

Matti Mörtbergs uppteckningar

Mörtbergs uppteckningar förmedlar en vit-
tomfattande bild av värmlandsfinsk folklore. 
Uppteckningarna berör ämnen som bebyggelse-
historia, boskapsskötsel, jakt och fiske, kyrka och 
präst, läkekonst, tjänstgöringsförhållanden, tro 
om djur och växter och åkerbruk för att nämna 
några. Uppteckningarna är i de flesta fall gjorda 
på värmlandsfinska och i något fall på svenska. 
Översättningarna till svenska är Mörtbergs. 

De delar av uppteckningarna där samer 
nämns handlar framförallt om jakt och magi. 
Flera informanter nämner att jaktlyckan, i syn-
nerhet fågeljaktlyckan, kan gå förlorad på grund 
av samerna:

(1) Ku ei ollu lintuja, niin ne sanoi ennen, että 
lappalainen on rollannu lunnut [sic!]. 

’När det inte fanns fågel, så sade de förr i 
världen, att lappen har trollat (bort) fågeln.’ 
(Mörtberg 2011: 44)

(2) Ku oll vähä lintuja, niin ne sanoi, jotta lappa-
lainen on vienny linnut. 

’När det var ont om fågel, sade man, att lap-
pen tagit fåglarna.’ (Mörtberg 2011: 54)

(3) Om de va ont om fågel i skoga, då bruk dom 
säj, att lappen hadd trolld dom te säj. (Mörtberg 
2011: 55)

Kaisa Vilhuinen, som kallas Kajsa Henriksson i 
uppteckningarna, beskriver också hur det kan gå 
till:
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(4) Sanottiin että lappalainen kulkoo lintuna ja 
vie muassaan, vaan nyt ei enää kulje lappalaiset. 
Mehtona kulk lappalainen, mehtona se oll. Ne 
koitti passata sitä lappalaista että ei sais ottaa lin-
tulykkyä, vaan se kulk yöllä. 

’Man sade, att lappen färdas i fågelhamn och 
tar fågeln med sig, men nu mera färdas inte lap-
parna (på detta sätt). Han färdades i en tjäders 
skepnad, han var som en tjäder. Dom försökte 
passa honom, så att han inte skulle få taga fågel-
lyckan (ifrån dem), men han färdades på natten.’ 
(Mörtberg 2011: 55)

Hon berättar vidare att ett offer till Köyry kan 
hindra samerna från att jaga fågel. Köyry, som 
hos Mörtberg också har formerna Köyr och Köy-
ri, bodde i ett så kallat köyryträd. Det beskrivs 
dels som ett träd som gnisslar när det blåser, dels 
som ett träd med två stammar och en krona. Det 
nämns också att Köyry bodde mellan två träd.

Köyry förekommer också i östfinska dia-
lekter. Enligt SSA (sv. kekri) är det är namnet 
på en karelsk gud till vars ära man höll en fest 
under hösten, en fest som sedermera kom att 
sammanfalla med allhelgonafirandet. Köyry till-
skrivs också betydelserna ’boskapens och sädens 
beskyddare’ samt ’spöke, djävul’. Den betydelse 
som tycks ligga närmast den värmlandsfinska 
rapporteras från karelska: ’ond ande i skogen’, 
med den skillnaden att Köyry i Mörtbergs upp-
teckningar inte framstår som ond.  

I (5) berättas hur ett offer av den första få-
geln kunde rädda jaktlyckan: 

(5) Ensimmäisestä linnusta pantiin, uhrattiin 
muruinen ja sanottiin jotta »uhroa Köyrtä että se 
antaa hyvän lintulykyn ja passaa lintumaan lappa-
laisilta ja jotka muista maista tulivat.»

’Av den första fågeln offrade man och sade, 
att »man offrar till Köyry, för att han skall ge god 
fågellycka och vakta jaktmarken för lappar och 
dom som kommo från andra trakter».’ (Mört-
berg 2011: 35–36)

Köyry kunde nämligen skämma samernas fågel-
fångstlycka:

(6) Ku se Köyr, mehän herra, jonka asuinpaikka 
oll kahen puun väliss, ku se pilais lappalaisten lin-

tulykyn, niin ne lappalaiset taukois täältä lintuja 
viemäst.

’När Köyry, skogens herre, vars bostad var 
mellan två träd, när han skämde lapparnas få-
gelfångstlycka, så upphörde lapparna att ta fågel 
härifrån.’ (Mörtberg 2011: 83)

Det berättas också om samer som förstör jakten 
på andra sätt. De kan bland annat göra jaktge-
väret odugligt. I följande avsnitt berättas om 
Johannes som får sin bössa skämd av en same. 
Bössan kan emellertid återställas i dugligt skick 
tack vare Olli som med hjälp av kyrkogårdsjord 
botar bössan:

(7) Se oll Saunoillan Olli (Olof Olsson, se oll), se 
päästell ku pilais niitä (pyssyjä).

Sill oll kirkonmultia, se kierätti sill, viskais yli 
vasemman olkapään. Johannes, se oll räätel, möö-
tais lapin kuvin ku oll menos mehtään, ja se kupp 
pilais sen (pyssyn). Se menn sitten Ollin luo, ja olli 
päästell ja räätel-kupp sai jälleen lykkynsä.

’Han hade kyrkogårdsjord, han inringade 
med den, kastade (sedan) över vänstra axeln.

Johannes, han var skräddare, mötte en lapp-
gubbe, då han var på väg till skogen, och gubben 
skämde (hans bössa). Han gick då till Olli, och 
Olli botade (från skämningen) och skräddarn 
återfick sin lycka.’ (Mörtberg 2011: 50–51)

Det berättas också om hur en same förtrollar en 
människa till varg och hur en annan same lurar 
en kvinna så att hon förlorar alla sina kor (Mört-
berg 2011: 83–84, 147–148, 150). I ett annat 
avsnitt beskrivs hur en pojke tar hjälp av en same 
för att med magins hjälp ta hämnd på en flicka 
som avvisat honom (Mörtberg 2011: 206–207). 

Samernas hemvist, Lappi, omnämns också i 
uppteckningarna:

(8) Sitten menn se lapin kupp Lappiin, sanoi: 
»Siell on yks akka, jokk on tietävä, se antaa hä-
nellen* enempi voimoo, hän mistais voimansa ettei 
hän jaksa mitään.»

* Övergången från första personen till tredje beror 
här liksom i så många andra fall på att sagesman-
nen glömmer att det är direkt tal och fortsätter med 
indirekt.
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Sitä lapin kuvia ei enää nähty täällä, se oli se 
Olli ottanu kaik voiman pois, jotta se ei jaksana 
mitään. Se kupp, jonka se lappalainen pilais, se oll 
räätel, se asui tässä. Siitä on kaheksan kolmatta 
kymmentä ajastaikoa, ku se lapin kupp pilais sen. 

’Efter det for lappgubben till Lappland, 
sade: »Där finns en kvinna, som är trollkunnig, 
hon skall ge honom mera kraft, han mistade sin 
kraft, så att han inte orkar någonting.»

Den där lappgubben har man inte sett mera 
här, Olli hade tagit från honom all kraft, så att 
han inte orkade någonting. Den gubben, som 
lappen skämde, var skräddare, han bodde här (i 
sagesmannens torp). Det är tjugoåtta år sedan 
det hände.’ (Mörtberg 2011: 50–51)

I Mörtbergs uppteckningar berättas att det är till 
Lappi som vargar jagas på flykten. En värmlands-

finne vid namn Juho omtalas som kunnig i just 
den konsten (Mörtberg 2011: 228–229, 226).

Det är inte bara i Mörtbergs uppteckning-
ar som det förekommer uppgifter om samer. I 
Julius Mägistes värmlandsfinska uppteckningar 
Vermlannin sammuvaa savoa: kielennäytteitä 
vuosilta 1947–51(1960: 123) förekommer också 
en berättelse som innehållsmässigt knyter an till 
berättelserna i Mörtbergs uppteckningar. Där 
berättas hur en värmlandsfinne från Näsberg 
och en same, båda trollkunniga, hamnar i luven 
på varandra sedan de stämt björn på varandra. 
Trätan får till följd att samen skickar värmlands-
finnen till Lappi. Den senare kommer på julaf-
ton åter till värmländska finnskogen, åkande på 
en stubbe.

Värmlandsfinnar och samer

Exemplen ur uppteckningarna visar att samer 
spelade en viktig roll i värmlandsfinnarnas fö-
reställningsvärld och att det funnits något slags 
kontakt mellan värmlandsfinnar och samer. 
Johan Viktor Palmqvist nämner att det bland 
värmlandsfinnarna berättas historier ”om hjälp-
behövande i olika angelägenheter, som uppsökt 
lapparna i deras egen bygd för att få råd och 
hjälp” (1924: 17). Det framstår som sannolikt 
att värmlandsfinnarna hade kontakter med den 
samiska befolkningsgrupp som åtminstone se-
dan 1600-talet hade sin hemvist i Mellansverige 
(Larsson 2000: 61; Svanberg 1999: 38). Befolk-
ningsgruppen utgjordes av samlare och jägare 
som utnyttjade skogs- och myrmarker till bete 
för sina små renhjordar. Det var till stor del sam-
er ur denna grupp som sedermera kom att eta-
blera sig som sockensamer. Från 1700-talet och 
framåt finns det en hel del uppgifter om samer så 
långt söderut som södra Dalarna. Samer har till 
exempel regelbundet uppehållit sig i trakterna 
kring sjön Runn i Österbergslagen (Svanberg 
1999: 29, 31, 42). För Värmlands del kan näm-
nas att den blivande prosten Petrus Magni Gylle-
nius observerade samer med sju renar vid Ölme 
Prästgård i sydöstra Värmland 1637 (Gyllenius 
1962: 27) och Carl Axel Gottlund (Gottlund 
1931: 299–300) berättar att han i Gustav Adolfs 

socken sommaren 1817 kom ”till ett litet torp 
[…] eller till en usel och högst besynnerlig koja, 
kallad Lappmossen, af orsak, som det påstås, att 
Lapparne fordomdags här skulle hafva betat sina 
renar.” 

Samer har av grannfolk, precis som i Mört-
bergs uppteckningar, sedan länge tillskrivits 
kunskaper i magi (Tillhagen 1969: 130). Redan 
Borgartingslagen i 1000-talets Norge förbjöd 
att man åkte på finnfärd, dvs. besökte samer, 
för att utnyttja samernas magiska kunskaper 
(Bergsland 1970: 365). Det finns också exem-
pel på att samer blivit dömda för svartkonst (se 
t.ex. Arens 1969). Ingvar Svanberg menar att 
det för sockensamerna fanns en fördel med att 
framstå som trollkunniga och farliga. Böndernas 
vidskepelse var en resurs som kunde utnyttjas. 
Sockensamerna ”hade inget ekonomiskt eller 
politiskt inflytande i böndernas samhälle. Men i 
den personliga kontakten med bondesamhällets 
representanter hade lappen en viss möjlighet till 
påverkan genom den förmenta trollkunnighe-
ten” (Svanberg 1999: 75).

En viktig aspekt i sammanhanget är värm-
landsfinnarnas bakgrund i östra Finland. Kon-
takten med samer var ingen ny företeelse för de 
finnar som lämnade Finland och slog sig ned i 
Mellanskandinaviens skogsområden. I Savolax 
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utnyttjade bönderna av hävd ärjemarker som ofta 
låg många många mil från gården, i områden där 
även samer uppehöll sig. I norra Savolax fanns 
det samer så sent som på 1600-talet (Itkonen 
1947: 48) och ifrån storsocknen Rautalampi, 
ett av de områden där värmlandsfinnarna hade 
sitt ursprung, levde ännu vid 1900-talets början 
berättelser om samer och deras trolldom. Ett 
flertal ortnamn skvallrar också om den samiska 
närvaron och det område där Rautalampi etable-

rades under 1560-talet hade dessförinnan kallats 
Lappi (Jalkanen 1900: 7–9). Föreställningarna 
och berättelserna om samer, såsom de framträder 
i de värmlandsfinska uppteckningarna, bör mot 
den bakgrunden ses som ett arv från värmlands-
finnarnas förfäder i Finland. Kontakten med 
samer i Skandinavien gjorde att föreställningar-
na och förhållningssättet gentemot dem i stort 
upprätthölls och därmed behöll samerna en plats 
i värmlandsfinnarnas föreställningsvärld.
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Abstract

The Forest Finnish settlement area in Scandinavia coincides in several parts with the expanse of the Saami 
area and it is therefore not surprising that contacts between Saami and Forest Finns have occurred . The 
question is how to interpret the reports of Saami which can be found in records of Värmland Finnish, i.e. 
records of the Finnish variety which was spoken in northwest Värmland from the middle of the 17th century to 
the second half of the 20th century. Here I present some examples from Matti Mörtberg’s Värmland Finnish 
records where Saami are mentioned and discuss how to interpret this information . 

Sammanfattning

Det skogsfinska kolonisationsområdet i Skandinavien sammanfaller på flera håll med det samiska utbred-
ningsområdet och det är därför inte förvånande att kontakter mellan skogsfinnar och samer har förekommit. 
Frågan är hur man ska tolka de uppgifter om samer som förekommer i värmlandsfinska uppteckningar, dvs. 
uppteckningar av den skogsfinska som talades i nordvästra Värmland från 1600-talets mitt och långt in på 
1900-talet. Jag presenterar här några exempel ur Matti Mörtbergs värmlandsfinska uppteckningar där samer 
omnämns och diskuterar hur uppgifterna skulle kunna tolkas .
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Torbjörn Söder is Docent in Finno-Ugric languages and affiliated to the Department of Modern Languages at 
Uppsala University . He teaches Saami and has addressed his research to comparative uralistics and Saami 
dialectology . He also directs interest to the Forest Finnish variety of northwest Värmland in western Sweden . 
He has written several articles where he discusses the language contact situation in the Värmland Finnish 
area from different perpectives . 

Presentation av författaren

Torbjörn söder är docent i finsk-ugriska språk och knuten till Institutionen för moderna språk vid Uppsala 
universitet . Han undervisar i samiska och har i sin forskning bland annat ägnat sig åt jämförande uralistik 
och samisk dialektologi. En del av hans forskning är inriktad på den skogsfinska som en gång talades i 
nordvästra Värmland. Han har skrivit flera artiklar där språkkontaktsituationen i det värmlandsfinska området 
diskuteras ur olika perspektiv .
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UPPSAMs vårsymposium 2014

Aktuellt i samiskrelaterad forskning,  
fundering och undervisning

Tid och plats: 28–29 april i Sal IV
i Universitetshuset, Uppsala universitet

Program och abstracts

Symposiet arrangeras av Uppsam (Föreningen för samiskrelaterad forskning 
i Uppsala) i samarbete med Centrum för biologisk mångfald, SLU; Teknovetenskap, 
Centrum för genusvetenskap och forskningsprogrammet Mind and Nature; Hugo 

Valentin-centrum och Institutionen för arkeologi och antik historia
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Symposiet

arrangeras av Uppsam – Föreningen för samiskrelaterad forskning i Uppsala – i samarbete med Cen-
trum för biologisk mångfald, SLU; Teknovetenskap, Centrum för genusvetenskap och forsknings-
programmet Mind and Nature; Hugo Valentin–centrum och Institutionen för arkeologi och antik 
historia.

Som arrangörskommitté har Uppsams styrelse fungerat. Symposiegeneral: May–Britt Öhman, Cen-
trum för genusvetenskap

Programansvarig och sammanställare av programhäftet: Håkan Tunón, Centrum för biologisk mång-
fald

Uppsam

Våren 2009 grundades ett tvärvetenskapligt nätverk i Uppsala, bestående av forskare med intresse 
för eller egen forskning om samiskrelaterade frågor. Uppsala har en lång tradition av samiskrelaterad 
forskning, och även idag pågår forskning kring en mängd olika aspekter, omfattande allt från ren-
skötsel och naturvård till samiska språk och samiskt namnskick. I många fall har det dock saknats 
kontaktytor mellan forskare med olika disciplinära hemvister, men med det samiska perspektivet 
gemensamt.

Genom bildandet av Uppsam, Uppsalanätverket för samiskrelaterad forskning, skapades en gemen-
sam mötesplats för forskare med samisk tematik, oavsett institutions-  och universitetstillhörighet. 
Basen i verksamheten utgörs av återkommande lunch-  seminarier, växelvis vid Uppsala universitet 
och Sveriges lantbruksuniversitet. Men det innebar också möjligheter till gemensamma arrangemang 
och vårvintern 2010 genomfördes heldagsseminariet ”Gäller vanligt folkvett också för akademiker? 
Ett seminarium om makt och etik”, som ett direkt resultat av nätverket. Våren 2011 genomfördes det 
första egentliga Uppsam- symposiet och nätverket omvandlades då till en forskarförening, och från 
den 23 mars detta år heter vi formellt Uppsam – Föreningen för samiskrelaterad forskning i Uppsala.

Sedan dess har föreningen i samarbete med sina medlemmar arrangerat nationella och internationella 
gästföreläsningar, seminarier, symposier och konferenser på varierande teman. Detta är alltså det an-
dra renodlade Uppsam- symposiet där syftet är att internt och externt presentera vad som pågår inom 
samiskrelaterad forskning i Uppsala med omnejd.

Uppsams styrelse består fram till årsmötet den 28 april av: ordf. Håkan Tunón, sekr. Carl- Gösta Ojala, 
kassör Eva- Lotta Päiviö, ledamot May- Britt Öhman och ledamot Märit Frändén samt suppleanterna 
Leena Huss och Anna Skarin.
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Uppsams vårsymposium 2014

Aktuellt i samiskrelaterad forskning, 
fundering och undervisning

PRELIMINÄRT PROGRAM

Tid och plats: 28–29 april i Sal IV i Universitetshuset, Uppsala universitet

Måndag 28 april

10.00–10.10 Välkommen och inledning

10.10–10.30 Leena Huss, ”Revitalisering mot alla odds? Sydsamiska i Sverige”,  
Hugo Valentincentrum, UU      F1

10.30–10.50 Lars- Gunnar Larsson, ”Umesamiska – material och forskning”,  
Institutionen för moderna språk, UU     F2

10.50–11.10 Cecilia Hedlund, ”1723 års minerallag – på samiska”, UU   F3 

11.10–11.30 Paus

11.30–11.50 Sirpa Aalto, ”Växelverkan mellan samer och skandinaver på medeltiden”,  
Institutionen för nordiska språk, UU     F4

11.50–12.10 Torbjörn Söder, ”Samer i skogsfinska uppteckningar”,  
Institutionen för moderna språk, UU     F5

12.10–12.30 Markus Fjellström, ”Du är vad du äter – arkeologi och isotoper berättar  
om matkulturer i Nordsverige”, Arkeologiska forskningslaboratoriet,  
Stockholms universitet       F6

12.30–14.00 Lunch

14.00–14.20 Jonas Monié Nordin & C- G Ojala, ”Insamling av samisk materiell kultur  
under tidigmodern tid (1600–1700- tal) – en projektpresentation”,  
Institutionen för arkeologi och antikens historia,  
UU & Historiska museet, Stockholm     F7

14.20–14.40 Inger Zachrisson, ”Dalvedhs performance, samiska kvinnor  
under vikingatid…”, UU, Lidingö     F8
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14.40–15.30 Fika

15.30–15.50 Kaisa Huuva, ”Dokumentationsprojekt om nomadskolan:  
en del av Svenska kyrkans vitbok om dess förtryck av samer, del 1”,  
Svenska kyrkan, Uppsala       F9

15.50–16.10 Birgitta Åhman, ”Produktion och lönsamhet inom rennäringen:  
Är det rovdjur eller tillgången på bete som avgör resultatet?”,  
Avdelningen för Renskötsel, Institutionen för husdjurens utfodring  
och vård, SLU        F10

16.10–16.30 Jörgen Jonsson, ”Livskraftig hållbar rennäring”, SSR   F11 

16.45–18.00 Uppsams årsmöte

18.30 Middag

Tisdag 29 april

09.00–09.20 Åsa Virdi Kroik, ”Gievrie – det vi möter i respekt?”,  
Teologiska institutionen, UU      F12

09.20–09.40 Håkan Tunón, ”Forskningsetiska riktlinjer:  
Akademisk kolonialism eller verklig hänsyn?”,  
Centrum för biologisk mångfald, SLU & UU     F13

09.40–10.00 May- Britt Öhman, ”Samisk forskningspolicy – etik”,  
Centrum för genusvetenskap, UU      F14

Fika

10.30–10.50 Anna Lydia Svalastog, ”Finnmark och læstadianism  
sett från en rendriftssames liv”, UU, Oslo     F15

10.50–11.10 Ellacarin Blind, ”Dokumentationsprojekt om nomadskolan:  
en del av Svenska kyrkans vitbok om dess förtryck av samer, del 2”,  
Svenska Samers Riksförbund SSR, Umeå     F9

11.10–11.30 Tomas Cramér, ”Mål angående Mineral ./. Rennäring  
(Rönnbäcken ./. Vapsten) i Högsta Förvaltningsdomstolen”   F16

11.30–12.30 Samiskt perspektiv på forskningsbehov – samiska organisationer 

12.30–13.00 Avrundning och avslut
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Satellitevenemang

HUKSO!

Satellitevenemang organiserat av Teknovetenskap/Centrum för genusvetenskap i samverkan med 
forskningsprogrammet ”Mind and Nature” och Uppsam. Syftet är att inspireras och diskutera vidare 
kring samisk (relaterad) forskning, fundering, film/konst och samverkan.

13.00–15.00 Gemensam lunch

15.00–16.10 Filmvisning och diskussion. Den Sista Generationen – kortad version (35 min, 
2014) Petri Storlöpare. Henrik Andersson, medlem i Gällivare skogssameby, låter oss 
få ta del av sina tankar och erfarenheter om livet som renskötande same. Samtidigt 
som vi får följa hans projekt – att leva på gammalt traditionellt sätt i skogen under 
ett år – får vi också en inblick i ett skogssamiskt vardagsliv i dagens Sverige. Filmen 
följs av diskussion där Henrik Andersson och Petri Storlöpare deltar.

16.30–17.30 Filmvisning och diskussion. Jorindas Resa (16 min, 2014, fiktion) Liselotte Waj-
stedt. Filmen är en feministisk roadmovie i samisk miljö som handlar om 17- åriga 
Jorinda från Kautokeino i Finnmark i nordnorge börja ta kommandot över sitt eget 
liv. Jorindas resa är en feministisk film där jag vill ge en ung flicka en röst!” Filmen 
följs av diskussion där Liselotte Wajstedt deltar.

c:a 18.30 Middag
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F–1

Revitalisering mot alla odds? 
Sydsamiska i Sverige

Leena Huss, Hugo Valentin-centrum, Uppsala universitet

I projektet Språklig och kulturell revitalisering mot alla odds? Sydsamiska i Sverige studerades den spe-
ciella utveckling som sydsamiskan i Sverige har genomgått alltsedan mitten av 1990–talet. Sverige 
ratificerade år 2000 Europarådets konventioner om nationella minoriteter och minoritetsspråk, där-
ibland de samiska språken. Det sydsamiska språket hamnade dock i en speciell ställning eftersom 
de traditionellt sydsamiska kommunerna först inte fanns med bland de kommuner där samiskan 
fått det starkaste stödet. Senare har dock det samiska förvaltningsområdet utvidgats till att omfatta 
sammanlagt 19 kommuner av vilka många kan betraktas som traditionellt sydsamiska. Intressant 
nog har sydsamerna under de senaste åren alltmer målmedvetet drivit verksamheter som syftar till att 
stärka det egna språket. Samtidigt finns det iakttagelser som tyder på att antalet talare av sydsamiska 
fortsätter att minska och att språket är hotat till sin existens. Det är denna till synes paradoxala 
utveckling som projektet har studerat. I presentationen ges en kort beskrivning av projektet och dess 
viktigaste resultat.

F–2

Umesamiska – material och forskning
Lars-Gunnar Larsson, prof. emer., Uppsala universitet

Umesamiska är den samiska språkform som ligger mellan sydsamiskan och Arjeplogs– samiskan. 
I den samiska kulturhistorien spelade umesamiska en viktig roll, framför allt vad gäller det tidiga 
skriftspråket. Idag däremot är umesamiska ett av de mest hotade samiska språken. Samtidigt är en 
revitalisering på väg och därför finns ett starkt behov av att umesamiskt material görs tillgängligt för 
de umesamer som nu vill återta sitt gamla språk. Språket befinner sig då i ett egendomligt dilemma: 
medan det umesamiska materialet från 1700- talet är rikare än för de flesta andra samiska språk, består 
det tryckta materialet från 1900- talet egentligen av en enda skrift: Wolfgang Schlachters ordbok över 
Malå- varieteten. Materialet för denna ordbok samlade Schlachter våren 1940 efter en (1!) informant 
och den består av en omfattande ordsamling, en del texter och en översikt över substantiv-  och verb-
böjningen. Denna ordbok (Schlachter 1958) har inom både forskning och revitalisering kommit att 
bli en umesamisk rikslikare: Schlachters ordbok = umesamiska.

I Uppsala universitetsbibliotek och SOFI- arkiven i Umeå och Uppsala finns emellertid ett omfattan-
de upptecknat material från ytterligare åtta umesamiska varieteter. Materialet i fråga hade egentligen 
inte utnyttjats, innan jag använde det för en studie av umesamisk språkvariation (Larsson 2012). I 
min presentation kommer jag att ge en översikt över umesamiskan mot bakgrund av vad vi idag vet 
och presentera en del av arkiv-  samlingarna.
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Referenser:

Larsson, Lars- Gunnar, 2012: Grenzen und Gruppierungen im Umesamischen. (Veröffentlichungen 
der Societas Uralo- altaica 83.) Wiesbaden.
Schlachter, Wolfgang, 1958: Wörterbuch des Waldlappendialekts von Malå und Texte zur Ethnogra-
phie. (Lexica societatis fenno- ugricae XIV.) Helsinki.

F–3

1723 års minerallag – på samiska
Cecilia Hedlund, Uppsala

1723 publicerades “Kongl. Maj:ts Nådige Placat och Förordning/ Angående De Friheter och För-
måner/ hwilka alle de i gemen hafwa at niuta/ som här i Riket och derunder lydande Provincier 
några Metall samt Mineral Strek och nyttiga Bergarter upfinna/ angifwa och igång bringa.” Plakatet 
publicerades först på svenska, det översattes också till finska, och elva år senare, 1734, kom det faktiskt 
även en översättning till samiska.

Såvitt jag vet existerar det inte någon annan översättning av en kunglig förordning till samiska, och 
det har förmodligen inte gjorts någon heller. Det i sig gör texten intressant. Den litteratur som tryck-
tes på samiska före 1900–talet var ju huvudsakligen producerad i kyrkans tjänst, och har därför också 
ett innehåll med kyrklig anknytning: ABC–böcker för att lära samerna att läsa, och katekeser för att 
de skulle ha något att läsa.

Vem som har gjort översättningen vet vi inte, men det har säkert inte varit en lätt uppgift. Vid den 
tiden fanns det varken något lexikon eller någon grammatik i tryck, så översättaren har varit hänvisad 
till sig själv och sina egna kunskaper och resurser.

I mitt anförande så tittar jag närmare på några av de lösningar – och nödlösningar – som valts för att 
översätta förordningens ord och termer.
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F–4

Växelverkan mellan samer och 
skandinaver på medeltiden

Sirpa Aalto, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet

Mitt forskningsprojekt handlar om växelverkan mellan samer och skandinaver på medeltiden. De 
skriftliga källorna är få när det gäller samernas medeltida historia, men det är möjligt att jämföra dem 
med resultat från arkeologi, språkhistoria och antropologi. Just brist på källor har varit en orsak till att 
man inte har skrivit mycket om samerna på medeltiden. Det är en väsentlig fråga hurdan växelverkan 
fanns det mellan samer och skandinaver.

Jag koncentrerar mig på i min presentation att gå igenom några intressanta fall i medeltida dokument 
och lagtexter och deras tolkningsmöjligheter. Jag ska bl.a. fråga, vad vi kan säga om samernas ställning 
i samhället p.g.a. dessa källor, och om vi kan se vilka processer på medeltiden påverkade till det att 
samerna blev underkuvade.

F–5

Samer i skogsfinska uppteckningar
Torbjörn Söder, Institutionen för moderna språk, Uppsala universitet

Det skogsfinska kolonisationsområdet i Skandinavien sammanfaller på flera håll med det samiska 
utbredningsområdet och det är därför inte förvånande att kontakter mellan skogsfinnar och samer 
har förekommit. Frågan är hur man ska tolka de uppgifter om samer som förekommer i värmlands-
finska uppteckningar, dvs. uppteckningar av den skogsfinska som talades i nordvästra Värmland 
från 1600- talets mitt och långt in på 1900- talet. Jag kommer att presentera några exempel ur Matti 
Mörtbergs värmlandsfinska uppteckningar där samer omnämns och diskutera hur uppgifterna skulle 
kunna tolkas.
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F–6

Du är vad du äter –  
när arkeologi och isotoper berättar  

om matkulturer i Nordsverige
Markus Fjellström, Arkeologiska forskningslaboratoriet,  

Stockholms universitet

I ett arkeologiskt perspektiv finns det fortfarande mycket oklarheter när det kommer till förhistorien 
och historien om den nordskandinaviska befolkningen. Med hjälp av stabila isotoper såsom kol, kväve 
och svavel kommer vi närmare individernas matkultur som i sin tur bidrar till kunskapen om sociala, 
ekonomiska och politiska förutsättningar.

I ett forskningsprojekt som leds av Thomas Wallerström och Kerstin Lidén har ett större antal indi-
vider som grävdes upp i början på 1900- talet av arkeologen Eskil Olsson varit föremål för en sådan 
studie. Materialet består av 17 stycken individer från en ödekyrkogård i Rounala från Karesuando 
socken i Lappland. Ett av syftena med studien har varit att kolla närmare på matkulturen (diet och 
mobilitetsmönster) hos samtliga individer, både som enskilda individer och i grupp. Men vad har 
egentligen diet och mobilitet att berätta för oss om de som gravlagts på platsen? Och hur förhåller vi 
oss till resultaten från isotopanalyserna och 14C- dateringarna?

Det som isotopvärdena visar på när det kommer till dessa individer är att de har haft ett blandat fö-
dointag. Utan att avslöja för mycket har det med andra ord bestått av en väl diversifierad kost av både 
marint och terrestriskt ursprung. Enligt 14C- dateringar på individerna som gravlagts på kyrkogården 
visar det att den varit i bruk mellan 1300 till 1720 och därmed finns både en katolsk och protestantisk 
inverkan.

I dagens läge finns det en nödvändighet att studera materialet vidare, speciellt när det kommer till det 
animala arkeologiska benmaterialet. Med ett bredare urval av animala ben får vi även en bredare och 
mer precis begränsning för komma närmare individers diet och mobilitet. Vilket också skulle bidra 
till kunskapen om den sociala strukturen för nordskandinaviska grupper.



145

F–7

Insamling av samisk materiell kultur 
under tidigmodern tid  
(1600–1700–tal) – en 
projektpresentation

Jonas Monié Nordin, Historiska museet, Stockholm  
& Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet

Carl–Gösta Ojala, Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala 
universitet

I detta föredrag kommer vi att presentera ett nytt forskningsprojekt ”Att samla Sápmi – tidigmo-
dern globalisering av samisk materiell kultur och det samiska kulturarvet i dag”, som är finansierat 
av Vetenskapsrådet och som kommer att pågå under åren 2014–2018. Syftet med projektet är att 
undersöka tidigmodernt insamlande av samisk materiell kultur och tidiga beskrivningar av samer 
och samisk kultur (i huvudsak under perioden 1600–1750). Vi vill studera de tidigmoderna interna-
tionella nätverk av forskare och samlare som intresserade sig för samisk materiell kultur och försöka 
undersöka hur insamlingen av samiska föremål ägde rum, vem som samlade och varför, och följa hur 
dessa föremål rörde sig mellan olika samlingar och samlare i Sverige och utanför Sveriges gränser. Vi 
vill också studera den tidigmoderna insamlingens, och de insamlade föremålens, betydelser i dagens 
samhälle, och hur en del föremål på senare tid har återvänt till de samiska områdena, som del av åter-
föringsprocesser (repatrieringsprocesser). I projektet väcks en rad frågor kring kolonial historia och 
koloniala relationer i Sápmi, samlandets motivation och ideologi över tid, samt frågor kring rätten till 
det samiska kulturarvet och dess förvaltning i dag och i framtiden.

F–8

Dalvedhs performance, Samiska 
kvinnor under vikingatid…

Inger Zachrisson, Lidingö

Först skall jag rappa ’Ingers rap’ (som ingår i Dalvedhs performance nedan).

Vid UppSam–symposiet för tre år sedan gjorde jag en översikt över de senaste årens forskning om 
sydsamisk arkeologi, särskilt järnålder–tidig medeltid. Den långa samiska historien långt söderut 
hade blivit tydlig. Under de tre åren sedan dess har två större projekt startat på norsk sida. Det är där 
det mesta händer.
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Projektet Dalvedh (= ’Det som har varit fördolt och som sen åter blir synligt’) är enligt projektledaren, 
bildkonstnären Sissel Bergh, ”en skulpturell og musikalsk videoinstallasjon, og en levende forestilling 
/ lecture performance”. Historieskrivning och osynliggörande, samisk närvaro i mellersta Skandina-
vien och nordisk historieskrivning undersöks. I år har det varit en utställning på Gaaltije, Sydsamiskt 
Kulturcentrum i Östersund, med en performance, med nyskriven musik/ljud/jojk av Frode Fjellheim, 
regi/koreografi av Ada Einmo Jürgensen och med ”skådespelarna” Sverre Fjellheim, Sagka Stångberg, 
(senare Jonar Thomasson,) Håkon Hermanstrand och undertecknad – de tre förstnämnda äldre sam-
er. Vi hade själva skrivit våra repliker, och jag dessutom underlaget till ’Ingers rap’. Videointervjuer 
med norröna filologen Else Mundal och arkeologen Jostein Bergstøl, båda Norge. En skådespelare 
läser upp icke– levande forskares ord, alltifrån Linné och Herman Lundborg till den norske historikern 
Jørn Sandnes. En eller två föreställningar planeras till september 2014 på Kunstmuseet i Trondheim.

Forskningsprojektet ”Kulturhistorie, kulturminneforvaltning og –formidling i et sørsamisk og 
norrønt grenselandskap” är knutet till Rendalen och Engerdal kommuner i Hedmark (rakt väster 
om Dalarna). Efter seminarier i Rendalen 2012 och Engerdal 2013 skall populärvetenskapliga och 
vetenskapliga artiklar och workshops med presentationer produceras. Projektledare är arkeologen 
Hilde R. Amundsen, NIKU, tillsammans med Wera Grahn, Linköpings universitet. I forskargruppen 
finns representanter från Norge och Sverige som arkeologerna Birgitta Fossum, Jostein Bergstøl, Ewa 
Ljungdahl och IZ, och socialantropologen Marit Myrvoll, själv same.

De var ett gott stöd då de ställde sig bakom och undertecknade mina två skrivelser till Historiska 
museet (SHM) om den förvanskade permanenta vikingautställningen. I sin iver att ”dekonstruera” 
vikingatiden har SHM efter det att jag gått i pension 2001 genomgående bytt ut ordet samer och 
samisk i mina texter mot ”folken i norr”, de ”nordliga” osv. Museet har nu lovat bättring – den som 
lever får se…

Om osynliggörandet av det samiska handlar också min krönika ”Ordens makt over tanken” i Populär 
Arkeologi (1/2013), nu också översatt till nordsamiska, ”Baakoeh faamohkåbpoe jiermeste” (i Saameste 
saaman Sámis, Karasjok, 1/2013). Den inleds med ”Varför är det i Sverige så självklart att tala om 
”nordiska språk” och ”nordisk religion” – men så laddat att säga ”samiska språk” och ”samisk religi-
on”?”

Så en stor artikel om en finsk–ugrisk skraptyp i samiska fynd (främst gravar): ”Okänd och misskänd – 
skinnskrapan R. 416. Ombytta könsroller i Mellanskandinaviens yngre järnålder?”, Arkeologi i Norr 
14. Red. Per H. Ramqvist, Umeå, som utkommer inom kort. Ett svårtolkat arkeologiskt material, 
som jag arbetat med under många år och som i sista minuten blev ännu mer spännande...

Med en artikel om samiska väskbyglar av horn med bandflätningsornamentik, i arkeologiska fynd 
från medeltid och främst 1600–talet – funna i såväl vatten som jord – till en vänbok – får jag äntligen 
möjlighet att publicera flera märkliga nyfynd.

Beställd och en ”sistaminuten–räddning” är istället artikeln ”Då Skjålv mötte Ragnhild – samiska och 
nordiska kvinnor under vikingatid”, som skall ingå i boken Nordiska kvinner i vikingtida. Spor og 
tolkning. Red. N. L. Coleman og N. Løkka, Højskolen i Telemark (Norge). I den ingick redan minst 
16 artiklar om ny forskning om norröna kvinnor under vikingatid i Norge, Sverige, Danmark, Irland, 
Skottland och de nordatlantiska öarna – då man insåg att också samiska kvinnor borde vara med, och 
jag blev tillfrågad. Hade alltför kort tid på mig för ett svårt ämne.

Nu brottas jag med ”Mitt arkeologiska liv – från vikingar till samer” – en ändlös uppgift…
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F–9

Dokumentationsprojekt om nomad
skolan. En del av Svenska kyrkans vitbok 
över dess förtryck av samer, del 1 och 2

Kaisa Huuva, Svenska kyrkan, Uppsala och Ellacarin Blind, SSR, Umeå

Svenska kyrkan har sedan 2012 arbetat med en rad åtgärder för att rehabilitera den ojämlika rela-
tionen till den samiska befolkningen i Sverige. En del väljer att kalla det för en försoningsprocess, vi 
menar istället att det är handlingar av en försonande karaktär som kanske någon gång i framtiden 
kan leda till en försoning mellan Svenska kyrkan och den samiska befolkningen. Svenska kyrkan 
initierade och drev nomadskolorna, man kan säga att det finns en historisk skuld och ansvar som 
åvilar Svenska kyrkan. Genom att dokumentera– ta reda på en del av sanningen om vad det som skett 
i det förflutna ges underlag för ett erkännande från den starkare parten, av kränkningar i det förflutna 
och en möjlighet att läka relationen.

Projektets syfte och metod

Projektets överordnade syfte är att undersöka vad som egentligen hände på nomadskolan genom att 
låta de idag äldsta personerna som gick där, ges en röst och berätta och att återupprätta minnet av de 
som gick på nomadskolan, både de som är i livet och de som inte längre finns kvar.

Deras berättelser är viktiga vittnesmål om en tidsperiod som präglades av ett systematiserat och ett 
vetenskapligt sanktionerat övergrepp och nedvärderande av samiska barn, endast p.g.a. deras etniska 
tillhörighet. Nomadskolan var en plats där många lärde sig att deras egen samiskhet och deras föräld-
rars, syskons och andra släktingars inte var något värt.

Ett annat syfte med projektet är att erkänna de äldres berättelser genom att vi lyssnar– intervjuar dem 
och deras ord för första gången kommer att tryckas i en publikation. Det liknar lite de tankegångar som 
var vägledande för sannings– och försonings– kommissionens arbete med indianska internatskolebarnen 
i Kanada under 2000–talet. Genom att berätta sanningen kan man läka sår för att kunna gå vidare. Vi 
menar att det samiska samhället bär på en stor och omfattande kollektiv historia som ännu inte är be-
rättad offentlig, nämligen hur det att växa upp på skolhem och gå på nomadskolan. För en del personer, 
givetvis inte för alla, har det inneburit en språklig och kulturell förlust och man har inte vidarefört det 
samiska språket och kulturen till nästa generation. Erfarenhet av nomadskolan är på många sätt en 
kollektiv samisk erfarenhet som har förts vidare till nästa generation. Vår övergripande fråga till de äldre 
samerna har varit:

– Hur var dina upplevelser av nomadskolan?

Vi menar att det är viktigt i framtiden att förstahandskällorna finns bevarade för eftervärlden i en 
publikation så att ingen i efterhand kan hävda att det inte hänt eller försöka förminska de allvarliga 
konsekvenser som nomadskolan har haft för det samiska samhället, med det menar vi både det samis-
ka samhället som struktur och människorna inom Sápmi.
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F–10

Produktion och lönsamhet i 
rennäringen – Är det rovdjur eller 

tillgång till bete som avgör resultatet?
Birgitta Åhman, Institutionen för husdjurens utfodring och vård,  

Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala

Många, både inom och utanför renskötseln, är överens om att produktionen och lönsamheten i ren-
näringen generellt är dålig. I Sverige har det slaktats 45–70 tusen renar per år under senaste decenniet, 
vilket motsvarar en produktivitet på 4,6–7,8 kg och en intäkt på 300–500 kronor per livren (ren in 
vinterhjorden efter slakt). Samtidigt är kostnaderna ganska höga. Det finns stor variation mellan sam-
ebyar, där de som producerar mest ligger på det dubbla jämfört med genomsnittet, vilket är närmare 
det som är vanligt i Finland, där produktiviteten generellt är bättre än i Sverige (en produktion på 
10–20 kg per livren).

Även om renskötseln har andra betydande värden utöver köttproduktion och intäkter (sociala, kultu-
rella värden och bevarande av ett betat landskap i fjällen), är den dåliga produktiviteten är ett hot mot 
renskötselns långsiktiga hållbarhet.

Det finns många faktorer som påverkar produktiviteten, och det som är avgörande i en sameby kan 
ha mindre betydelse i ett annan. Några saker som man vet påverkar både reproduktion (antal födda 
kalvar) och överlevnad är kvaliteten på betesmarkerna, betesbelastningen och vädret. I många områ-
den är renarna rovdjurens viktigaste byte och står för en betydande del av dödligheten. Dessutom kan 
olika former av störningar (både från människor och rovdjur) påverka renarna så att de undviker vissa 
områden, som annars hade varit bra betesmarker.

Att kunna skilja ut effekterna av rovdjur från det som kan förklaras av andra faktorer blir en stor 
utmaning vid tillämpningen av den toleransnivå för maximal skada orsakad av rovdjur som riksdagen 
beslutade om i december 2013 (dödlighet över 10%, räknat på vinterhjorden).

Att rovdjur i många fall är en avgörande faktor för att förklara hög dödlighet visas tydligt av tidigare 
och pågående forskning. Men det finns också exempel där dålig kondition hos renarna troligen är en 
viktigare orsak till låg produktion. För att få bra kalvningsresultat och hög överlevnad hos de nyfödda 
kalvarna krävs att vajorna är i bra kondition på hösten och att de har tillräckligt med energireserver 
i kroppen på våren när kalvarna föds. Genom att följa upp flera olika nyckelvärden samtidigt och 
använda bra modeller för att beskriva sambandet mellan kondition, överlevnad och dynamik i ren-
hjorden, samt följa upp förvaltningsåtgärder, finns möjlighet att skapa system för att göra tillförlitliga 
bedömningar av de specifika effekterna av rovdjur. Detta är viktigt både för rennäringen (för att verk-
ligen upptäcka när rovdjursförlusterna är så stora att åtgärder måste ska vidtas) och för naturvården 
(för att rovdjursstammarna inte ska decimeras i onödan), men kräver fortsatta forskningsinsatser på 
området.
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F–11

Livskraftig hållbar rennäring
Jörgen Jonsson, SSR

F–12           Dag 2

Gievrie – det vi möter med respekt
Åsa Virdi Kroik, Teologiska institutionen, Uppsala universitet

Kommande avhandling i religionshistoria

Föreläsningen är en presentation av min avhandling där den gievrie, sydsamiska trumma, som åter-
upptäcktes i en lagd i en klippskreva i närheten av Röyrvik, Nord– Tröndelag norsk sida av Saepmie, 
sommaren 2010 endast en knapp mil från den gievrie som på 1950–talet återfanns på svensk sida. 
Dessa gievrieh har placerats där med flit och väcker ett antal frågor vars svar inte är självklara. Det jag 
i min avhandling visar är att frågorna och svaren som väcks när en gievrie kommer i dagen skiljer sig 
kulturellt och argumentationen för vad som skall ske med gievrie vid en sådan upptäckt har politiska, 
etiska och kunskapsteoretiska färger. Genom att använda en forskningsmetodologi, Indigenous metho-
dology, som utvecklats inom Akademin under de senaste trettio åren av forskare som själva är urfolk 
behandlar jag problematiken från samiska utgångspunkter.

F–13

Forskningsetiska riktlinjer: Akademisk 
kolonialism eller verklig hänsyn?

Håkan Tunón, Centrum för biologisk mångfald,  
Sveriges lantbruksuniversitet & Uppsala universitet

Under de senaste decennierna har olika aktörer utvecklat särskilda riktlinjer i syfte att säkerställa 
hänsyn till och respekt för urfolks– och lokala samhällens integritet och rättigheter i samband med 
forskning om deras kultur, kunskap och traditionella landområden. Det handlar om etiska riktlinjer 
utvecklade i flera olika sammanhang – inom olika multinationella överenskommelser och konven-
tioner, inom forsknings– världen och i särskilda urfolkssammanhang. Intentionen är god, dvs. att 
värna om den etniska gruppens eller lokala kulturens rätt till sin kunskap och att den ska ha möjlighet 
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att själv välja när och på vilka villkor människor utifrån ska ha rätt att få tillgång till kunskap. När 
exempelvis forskare kommer till ett lokalsamhälle – vad är det som ska styra hur forskarna kan/
bör/får bruka och sprida resultatet? Är det akademikerns eget intresse eller forskningsperspektivet 
som bestämmer vad som ska få synliggöras? Vilken hänsyn bör tas gentemot kunskapsinnehavarna, 
individuellt och/eller kollektivt?

Många frågar sig också om det verkligen bör finnas särskilda ”regelverk” som gäller för urfolks– och loka-
la samhällen och om inte den generella forskningsetiken som gäller även för andra grupper är tillräcklig? 
Vilken kunskap ska betraktas som kollektivt förvaltad av en viss grupp och därmed begränsat tillgänglig 
för utomstående och vilken kan man betrakta som tillgänglig i en intellektuell allmänning (public do-
main) och således fritt åtkomlig? Vilken kunskap delar folket eller gruppen även med andra grupper?

Regelverken som tas fram för dessa syften – med goda intentioner – innehåller ofta ett antal standard-
fraser som kan betraktas som mer eller mindre obligatoriska. De återkommer således i nästan samtliga 
framtagna riktlinjer och etiska koder, men de öppnar samtidigt för mycket stora svårigheter av hur de 
ska tolkas i praktiken. Akademiska/politiska termer som prior informed consent, full disclosure, mutually 
agreed terms, equitable sharing of benefits, active participation, respect, o.s.v. lämnar var och en utrymme 
för mycket varierande tolkningar för hur mycket man måste ha gjort för att faktiskt ha uppfyllt 
kraven och fyllt de respektive termerna med tillräcklig innebörd. Dessa termer är något som nästan 
alla tycker låter bra och kan skriva under på, men de är försåtliga i och med att tolkningarna kan vara 
väsensskilda. Sådana ”formaliserade” krav gör också att vi riskerar att hamnar i en situation av minsta 
möjliga åtagande och att man som forskare främst vill kunna visa utåt (för kollegor och forskningsråd) 
att man har kryssat av och uppfyllt de olika kraven? De formella kraven i etiska riktlinjer och avtal ris-
kerar också att faktiskt minska förtroendet mellan forskare och kunskapsbärare – de formella kraven 
kan bidra till att skapa en ömsesidig misstänksamhet i stället för en samsyn i arbetet. Att utveckla ett 
långsiktigt och jämlikt ömsesidigt förtroende mellan forskare och sagesperson efterfrågas egentligen 
inte i riktlinjerna utan det är oftast det byråkratiska systemets språk som framhålls. Är det kanske rent 
av ett sätt att med ett akademiskt språk få med sig sagespersonerna och deras lokalsamhälle i skrivna 
överenskommelser? – Att på papper kunna visa att man minsann har gjort på rätt sätt!

I presentationen kommer jag att berätta lite om riktlinjer, termer och dilemman som kan uppstå och 
reflektera lite över om det finns något alternativ.

F–14

Samisk forskningspolicy – etik
May–Britt Öhman, Centrum för genusvetenskap, Uppsala Universitet

Denna presentation bygger på två delar, två, projekt som löper parallellt och drar nytta av varandra. 
Dock kommer de inte nödvändigtvis innebära samma resultat i slutänden.

Den ena delen är i min kapacitet som styrelseledamot i Svenska Samernas Riksförbund (SSR) där jag 
åtagit mig att arbeta med utvecklandet av en samisk forskningspolicy och etiska förhållningssätt. Min 
tanke med detta är att det inte är främst jag som ska utveckla detta, utan det är ett arbete som ska ske 



151

utifrån medlemmarna – samebyar och föreningar. Arbetet har inletts genom diskussioner inom SSRs 
styrelse och kommer att fortsätta vid landsmötet 2014. Målet är att ha en klar policy/riktlinjer för 
antagande till landsmötet 2015. Jag ser min roll främst som att driva denna process. Jag kommer inte 
att servera några färdiga svar utifrån min position som forskare.. Min tanke med detta är att policyn 
och de etiska reglerna kan få en förankring hos och användbarhet för de berörda byarna, föreningarna 
och enskilda samerna. I min presentation kommer jag att kort ta upp några tankar kring detta.

Den andra delen är genom min pågående forskning, för närvarande finansierad av FORMAS 2013–
2016, forskningsprojektet ”Älvar, Motstånd, Resiliens: Hållbara framtider i Sápmi och i andra urfolks 
territorier”. Övergripande syfte för det projekt, som jag leder och är ensam forskare inom, är följande:

att analysera sociotekniska aspekter på mänsklig säkerhet, hållbarhet, motstånd och resiliens (åter-
hämtningsförmåga) för urfolk–samer– inom (post)koloniala situationer av industriell exploatering 
inom älvskap/vattenskap. Termerna älv(flod)skap/vattenskap – istället för ”landskap” – handlar om 
att se just vattnet, älven, floden, som den viktiga centralpunkten för kultur, ekonomi, förståelser, 
sammanhang. Det handlar också om att framställa vattnet – naturen – som en aktör. Det innebär att 
jag framhåller att även om människor gett sig på att förändra dessa landskap, så agerar även vatten på 
olika sätt och påverkar, förändrar samhällen, människor och relationer dem emellan.

När jag började forska inom det ”samiska fältet” 2008, hade jag inte någon kännedom om min 
samiska familjehistoria. Jag kom dock att bli uppmärksammad på denna ungefär samtidigt som jag 
började studien – mitt postdoktorala projekt. Jag har därefter – som forskare – och i min samiska 
identitet – stött på en del situationer och insikter, en hel del obehag och skavande känslor för egen 
del. Samtidigt en stark glädje i att få återta min dolda och undantryckta familjehistoria. Insikten i 
hur samer under lång tid blivit studerade av andra, utifrån, är något jag fått med mig på vägen. Jag 
vill arbeta med att utveckla ett eget förhållningssätt till detta, från min egen position. Som lule/skogs/
försvenskad/same, med ett tystat samiskt arv och alla dess innebörder och som forskare. Min metod är 
med nödvändighet dekoloniserande, avkolonialiserande. Sábme är som jag ser det koloniserat sedan 
länge, där den industriella kolonisationen från sent 1800–tal i kombination med rasbiologi lämnat 
tunga fysiska och mentala spår. I dagsläget pågår dessutom en förstärkt och aggressiv kolonisation 
i form av natur– resursexploatering, och även militarisering. Det har uppstått och uppstår många 
trauman utifrån denna kolonisation, kollektiva minnen och erfarenheter, som behöver bearbetas. 
Samtidigt ser jag ett behov för avkolonisation.

Avkolonisation är en svår process på många sätt, inte minst i Sverige, där svenska statens roll som 
kolonisatör ännu är långt ifrån erkänd. Utifrån dessa utgångspunkter söker jag att formulera metoder, 
etiska förhållningssätt, och en policy/agenda för mig själv i min forskningsverksamhet. Detta arbete 
bygger på utbyte med andra samer och forskare som själva är urfolk, på tidigare och nutida samis-
ka/urfolksforskare. Urfolks– metodologier är något jag utforskar i detta. Jag har även en stärkande 
utgångs–punkt i feministiskt teknovetenskap, där vetenskapens upphöjda ”objektivitet” ständigt 
ifrågasätts och utmanas och där betydelsen av varje enskilt subjekt framhålls i kunskapsproduktionen. 
Utifrån detta är min utmaning att formulera min egen forskningspolicy och etiska förhållningssätt. 
Det är med säkerhet ett långtidsprojekt, som kan ta flera år och kanske hela min forskarkarriär i 
anspråk. Förhoppningsvis kan det arbetet vara användbart för andra samer/forskare/urfolk.
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F–15

Finnmark och læstadianism  
sett från en rendriftssames liv

Anna Lydia Svalastog, UU, Oslo

F–16

Mål ang. Mineral ./. Rennäring 
(Rönnbäcken ./. Vapsten) i Högsta 

Förvaltningsdomstolen
Tomas Cramér, Stockholm

Mitt stora intresse efter sameforskning sedan 1954 (60 år) och mycket stora rättegångar – bl.a. sex 
månaders huvudförhandling i HD i Skattefjällsmålet som feldömdes 1981 – är att aktivt delta i 
Uppsam. Motparten har ej bemött min grundforskning fakta för fakta. Istället har den sedan gammalt 
mäktiga statsbyråkratin med likasinnade följt linjen att samernas anspråk är opassande, ej, non pas 
comme il faut. HD 1981 i det väl utarbetade Skattefjällsmålet, startat av SSR:s landsmöte 1966 mot 
Sverige byggde på ”nuvärdet”. Detta värde är resultatet av socialdarwinismens verkande, alltsedan dess 
tillfälliga blixtseger 1884 i HD (Knut Olivecrona, KO). Dessa koloniala kleptokratiska åtgärder, t.ex. 
i vattenrättskipningen, kunde dock ej stödjas privaträttsligt på RBL 1886 och senare lagar RNL ända 
till 1993 års införande av urminnes hävd i RNL. Dessa lagar före 1993 var nämligen endast närings-
rätt som ej rubbade en gällande svensk samerätt (ins svecicum) sedan Vasatiden och dess landslag, 
stadfäst 1608 av Karl IX, som gällde jämte laga stadgar under Karl XI:s envälde av 1680, då 1634 års 
regeringsform var avskaffad.

Genom enväldet kunde mycket ske men ej mot landslagen och laga stadgar före 1608.

Genom 1981 års ”nuvärde” behövde HD 1981 ej gå igenom samernas talan som den var framlagd 
fakta för fakta (se NJA II 1876, nr 12 och nu kompletterad i Nordmalingsdomen i HD 2011).
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Birgitta Åhman föreläser om Produktion och lönsamhet inom rennäringen . Foto: May-Britt Öhman .

Birgitta Åhman om svårigheter inom renskötseln – ”hög dödlighet bland vajor – renhjord i  kollaps” .  
Foto: May-Britt Öhman .
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Henrik Andersson, Gällivare skogssameby, kommenterar .  
Till höger: Petrik Storlöpare . Foto: May-Britt Öhman

Carina Green och Birgitta Åhman diskuterar.  
Foto: Håkan Tunón .

Ellacarin Blind, Svenska Samernas Riksförbund, föreläser 
om ”Dokumentationsprojekt om nomadskolan” . Foto: Hå-
kan Tunón .
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Inge Frisk kommenterar. 
Foto: May-Britt Öhman

Inger Zachrisson föreläser. Foto: M-B Öhman

Jonas Nordin om projektet ”Att samla Sápmi”  
Foto: M-B Öhman
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Jonas Nordin och Leena Huss i pausdiskussion Foto: May-Britt Öhman

Jörgen Jonsson, ordförande för Svenska samernas riksförbund, föreläser om projektet 
Hållbar och livskraftig rennäring. Foto: May-Britt Öhman
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Lars-Gunnar Larsson om forskningen om det umesamiska språket . Foto: May-Britt Öhman

Lars-Gunnar Larsson intervjuas av 
Sameradions Olle Kejonen .  
Foto: May-Britt Öhman
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Leena Huss och Cecilia Hedlund.  
Foto: Håkan Tunón .

May-Britt Öhman och Tomas Cramér samtalar. Foto: Håkan 
Tunón .

Lunchdiskussioner Foto: May-Britt Öhman
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Livliga diskussioner: Marie Kvarnström och Jörgen Jonsson .  
I bakgrunden May-Britt Öhman och Leena Huss.  
Foto: HåkanTunón

Markus Fjellström föreläser om pågående forskningsprojekt ba-
serat på samiska kvarlevor från Rounala ödekyrkogård.  
Foto: May-Britt Öhman .
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Pausdiskussioner på Universitetshusets trappa. Fr v. Markus Fjelltröm, Inger Zachrisson, Cecilia Hedlund, Inge Frisk, 
Håkan Tunón, Jonas Nordin . Foto: May-Britt Öhman

Sirpa Aalto föreläser Foto: okänd med May-Britt 
Öhmans kamera
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Torbjörn Söder om Samer i skogsfinska uppteckningar. Foto: May-
Britt Öhman

Leena Huss . Foto: Håkan Tunón

Cecilia Hedlund om Minerallagen – på samiska 1723 
Foto: May-Britt Öhman

Håkan Tunón om Forskningsetiska riktlinjer: Akademisk kolonialism eller 
verklig hänsyn? Foto: May-Britt Öhman

Tomas Cramér föreläser Foto: Håkan Tunón



Henrik Andersson och Jörgen Jonsson med sa-
miska flaggan.  
Foto: May-Britt Öhman

Henrik Andersson och Petri Storlöpare om filmen ”Den sista generationen?” Foto: May-Britt Öhman





I juni 2009 startades Uppsam, nätverket för samiskrelaterad forskning 
i Uppsala, bestående av forskare med intresse för eller egen forskning 
om samiskrelaterade frågor med intresse för eller egen forskning 
om samiskrelaterade frågor. Genom bildandet av Uppsam skapades 
en viktig mötesplats för forskare med samisk tematik. Nätverket 
övergick i mars 2011 till att bli en förening, Uppsam – Föreningen för 
samiskrelaterad forskning i Uppsala.

Geografiskt ligger Uppsala utanför det som idag brukar räknas till 
Sápmi – Sábme – Saepmie, men Uppsala med omnejd har också 
en lång historia av samisk närvaro. Genom tiderna har många 
studenter och forskare med samisk bakgrund varit och är idag 
verksamma i Uppsala. Vid Uppsala universitet finns en gedigen 
utbildningstradition, en vetenskaplig bredd, och dessutom finns goda 
möjligheter att även bidra till den forskning som bedrivs av kollegor 
utan förkunskaper om samiska frågor.

Uppsams allra första symposium 2011 resulterade i antologin 
Uppsala mitt i Sápmi: rapport från ett symposium arrangerat av 
Föreningen för samiskrelaterad forskning i Uppsala, Upplandsmuseet 
4–5 maj 2011, Tunón et al. (red.) 2012. Denna antologi bygger på 
Uppsams andra vårsymposium som hölls 27–28 april 2014 och 
satellitevenemanget HUKSO! som ägde rum i direkt anslutning. 

Uppsam
Föreningen för samiskrelaterad 
forskning i Uppsala
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