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Abstract 
The Saami and Mr Grape – a postcolonial study about the colonization of Sápmi 

through the eyes of a priest.  

The purpose of this study is to examine the colonisation of Sápmi though the works of a 

local priest, by the name of Eric Grape. To do so, this study uses postcolonial theory 

when analysing the content of the works by Grape. Eric Grape was a priest active in the 

Lappmarks of northern Sweden in the early nineteenth century and who wrote articles 

for the Swedish Royal Academy of Sciences. The focus of the study is the othering of 

the Saami people and their culture, and the colonial production of knowledge that Grape 

produced about the Saami. Othering is a term by Edward Said and it is about the 

constructed difference between “we” the European culture and people regarded as the 

“other”. This term, the study argues, can also be applied when studying the colonial 

encounters between the Saami and Swedish colonial actors such as Grape. The main 

result of this study is that Grape portrays the Saami as different and more primitive than 

the Swedish settlers that occupy the northen part of Sweden, he describes the Saami as 

childish. 
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1 Inledning 
Den samiska kulturen och samernas sätt att leva i det norra delarna av Skandinavien har 

länge fascinerat svenska som såväl utländska forskare, makthavare och turister. Redan 

på 1500-talet så exotifierades samerna och deras land av svenska författare, Olaus 

Magnusson menade på i sin bok från 1555 att samerna levde ett sunt liv i det arktiska 

eden.1 Under andra halvan av 1700-talet och under 1800-talet, reste många forskare 

inom naturalhistoria till lappmarkerna. De intresserade sig för botanik, glaciärforskning 

och geologiska undersökningar. De var även intresserade av samerna, den samiska 

kulturen och religionen. Det kom även forskare och turister från andra delar av Europa 

för att undersöka och besöka lappmarkerna och dess fauna, kändast av dessa var 

engelsmannen Edward Daniel Clarke och italienaren Giuseppe Acerbi. Även den 

norrländska turismen blev populär under 1800-talets slut, det var dock en högborgerlig 

företeelse. Framför allt var det fjällvandring som lockad sörlänningarna att turista i det 

nordligaste av vårt land.2 Det finns tyvärr även gott om tragiska och mörka delar av den 

svensk-samiska historien, med det kanske mest kända kränkningarna var skallmätningar 

under rasbiologiska institutets dagar. I denna uppsats ska jag undersöka hur samerna 

behandlades och sågs på i norra Sverige sekelskiftet 1800 genom en vid tiden aktiv 

präst i Enontekis, som ligger vid nuvarande gränsen mellan Sverige och Finland. Under 

1600-talet så växte den svenska kronans intresse för Naturresurser och land att driva 

jordbruk på i övre Norrland, 1634 hittades det silvermalm i Nasafjäll nordväst om 

Arjeplog. De styrande i Sverige hoppades på rikedomar i liknande mängd som 

Spanjorerna hade plundrat åt sig i Syd och Centralamerika. Eftersom Sverige var högst 

delaktiga i kriget nere i Europa så var landet hade en akut finansnöd och fynden kunde 

inte komma vid en bättre tidpunkt för den svenska kronan.3 Här börjar exploateringen 

av naturresurser, framför allt under jord i Sápmi, eller som Sörlin kallar det 

”Kolonisation i rikets gagn”.4 På senaste tid har samisk historia uppmärksammats 

mycket i svensk populärkultur och i media med framför allt av filmen ”Sameblod”, men 

även en dokumentärserie vid namn ”Samernas värld” som gjordes av UR.  

 

 

                                                
1 Sörlin, 1988, s.23 
2 Ibid, s.82 
3 Lundmark, 2008, s.42 
4 Sörlin, 1988, s.33 
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1.1 Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna uppsats ska vara att lyfta fram delar av den samiska historian i 

Sverige under sekelskiftet 1800. Uppsatsen kommer lyfta fram och belysa och lyfter 

fram de koloniala perspektiven och koloniala strukturer som den svenska kronan, den 

svenska kyrkan och de svenska nybyggarna ägande sig åt i Sápmi. Uppsatsen kommer 

fokusera sitt arbete på en präst i Torneås lappmarker vid sekelskiftet 1800 vid namn 

Erik Grape, och de skrifter som han fick publicerat i vetenskapsakademins handlingar. 

Här kommer jag fokusera på Grapes skildringar av samernas rättigheter, religion och 

deras kultur. Frågeställningarna som kommer användas i uppsatsen har i syfte att 

besvara, med hjälp av en postkolonial teori är följande: 

• Hur porträtteras samerna i socknen och deras kultur i Grapes verk? 

• Finns det koloniala antydningar i Grapes beskrivningar av samerna, deras 

kultur, religion och sätt att leva?  

 

2 Metod   
I uppsatsen så kommer en kvalitativ innehållsanalys användas som metod för att 

analysera det aktuella källmaterialet. Innehållsanalyser används mest kvantitativt, det 

vill säga att man räknar hur ofta ett visst ord, en viss idé eller andra företeelser i texten 

förekommer. En innehållsanalys är en analys som beskriver textinnehåll systematiskt.  

En kvalitativ innehållsanalys är enligt Bergström & Boréus där ingenting räknas, eller 

där kvantifieringen kräver komplicerade tolkningar som gör dem mer kvalitativa än 

kvantitativa.5 Det är vad denna studie kommer att göra, analysera innehållet i det 

aktuella källmaterialet för att få fram idéer och strukturer kring hur svenskar och kyrkan 

såg på samerna under sekelskiftet 1800. Det får uppsatsen fram genom att se hur 

samerna, deras kultur och religion beskrivs, förklaras målas upp av författaren i det 

aktuella källmaterialet. Vid varje tillfälle som de nämns, direkt och indirekt görs en 

tolkning av vad författaren skriver och sedan läggs det ihop för att skapa en bild av hur 

han framställer samerna i det angivna källmaterialet. Därav är en kvalitativ 

innehållsanalys passande för uppsatsen.  

 

I den här uppsatsen har det givetvis gjorts avgränsningar på både källmaterial och på 

tidigare forskning. Framför allt har det gjorts avgränsningar i valet av källmaterial, som 

kommer fokusera på de texter som Grape fick publicerade i ”Kongl. 
                                                
5 Bergström & Boréus, 2014, s.50 
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Vetenskapsakademins nya handlingar 1803-1804”. Det kommer att användas annat 

källmaterial i lägre utsträckning, varav de som skrivit har mött Grape på sina resor i 

Norrland, och därav kan vara av intresse genom sina förklaringar om Grape, Sápmi och 

samerna. Det finns givetvis väldigt mycket mer källmaterial som är av intresse och 

relevans, som exempelvis kyrkoböcker från Enontekis socken under Grapes tid som 

präst där skulle varit av intresse att studera. Tid och tillgänglighet på materialet gjorde 

att valet föll på att fokusera på Grapes publicerade texter.  

 

2.1 Teori 
Till det syfte och de frågeställningar som denna uppsats har i uppgift att undersöka och 

svara på, så kommer det att vara logiskt att använda sig av postkolonial teori. Eftersom 

uppsatsen kommer undersöka hur samerna framställs och om det finns kolonial antydan 

i sättet de framställs. Redan i syftet och frågeställningarna ser uppsatsen och dess 

författare källmaterialet ur ett postkolonialt perspektiv där källmaterialet ses i en 

kolonial kontext.   

 

Först så behöver begreppet kolonialism redas ut. Kolonialism är kortfattat när en stat, 

folk eller företag erövrar och kontrollerar ett annat folks land och tillgångar.6 Naum och 

Nordin förklarar kolonialism bra i deras antologi om skandinavisk kolonialism. I korta 

drag menar de att det är vanligt med en skev och smal syn på vad kolonialism är, att 

man bara ser kolonier på andra sidan jorden. Men kolonialism är mer än territoriell makt 

på andra sidan jorden, det inkluderar vissa ekonomiska strategier menar de. Bland dessa 

strategier är exploateringen av ett områdes tillgångar, deras exempel är Sápmi, utan att 

reflektera över den lokala befolkningen. Naum och Nordin skriver även att kolonialism 

handlar om produktionen och spridningen av rasideologier, kategorisering av människor 

efter koloniala intressen, likt den Linné ägnade sig åt. De skriver om kolonialism som: 

”Colonial encounter with non-Europeans and non-Christians provoked a mission reform 

educate and civilise the ’other’”.7 Naum och Nordin visar genom förklaringarna ovan 

förståelse för hur och att kolonialismen ägde rum även i Europa och inom den egna 

nationalstaten, som i fallet Sverige och Sápmi.  

 

                                                
6 Loomba, 2005, s.18 
7 Naum & Nordin (red.), 2013, s.4-5 
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Postkoloniala studier är ett brett ämne som stäcker sig över flera olika 

forskningsområden, bland dem historia. Det finns ett flertal olika grenar och perspektiv 

inom postkoloniala studier även när de används som historik teori. En kort introduktion 

till postkoloniala studier inom historia är relevant. Postkolonial historia och teori har sin 

grund i vad Tosh skriver: ”forna tiders marginaliseringar och expropriering av en stor 

kategori människor.”8 Postkolonial historia är globalt i sitt sätt att se på världen och 

förändringsprocesser, lokala studier är vanliga inom postkolonialism, de tar då de 

globala relationerna för givet menar Tosh.9 Något som borde förtydligas är att trots sitt 

namn är postkolonialism inte slutet av kolonialismen och den bör avkopplas från den 

allmänna avkolonialiseringen. Postkolonialism är en allmän process som globalt sett har 

vissa gemensamma likheter enligt Loomba.10Det är både relevant och för att enkelt 

förstå uppsatsens upplägg, att det ges en förklaring om vilket perspektiv inom 

postkoloniala studier som kommer användas i uppsatsen. Postkoloniala studier och 

texter inom historieämnet har en komplex och mångfacetterad bakgrund, med flera olika 

forskare som har bidragit till vad det är idag och detta ska tas i beaktning med 

hänvisning till att Edward Saids verk Orientalism ska ha fått ett sådant rykte om sig att 

ha varit postkolonialismens ”fader” menar Dane Kennedy. Kennedy hävdar även att 

Saids verk inspirerade yngre och nyare historieforskare inom ämnet, men att han främst 

drog på kritik mot postkoloniala studier från andra historiker.11 Trots Kennedys syn på 

Saids verk så kommer Orientalism användas som en del av uppsatsens teoribildning. 

Framför allt kommer Said vara relevant på grund av hans förklaringar och syn på ”vi” 

och ”de”, och hur han menar att ”orienten12” är en europeisk skapelse.  

 

Said hävdar att orientalism är ett tydligt europeiskt, då med ett starkt fokus på engelskt 

och franskt, synsätt på Asien och framför allt mellanöstern. Amerikanerna ser orienten 

och orientalism i ”Fjärran östern” (Kina, Japan och Korea) istället för mellanöstern 

menar han. Said lyfter fram att orientalismen är en uppdelning mellan orienten och 

Europa, där skillnader mellan öst och väst har lyfts fram via skribenter inom diverse 

områden genom åren, och att dessa skillnader har blivit en utgångspunkt för olika 

                                                
8 Tosh, 2011, s.294 
9 Ibid, s.294-95 
10 Loomba, 2005, s.26 & 31 
11 Kennedy, 2013, s.469 
12 Med orienten menas, i både denna uppsats och i Saids Orientalism, för det mesta 
området som idag oftast kallas mellanöstern i europeisk media. 
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teorier kring orienten, dess folk och kulturer.13 Han förklarar även att konstruktionen av 

”vi” och ”de” som kan ses som en förlängning av synen på skillnader mellan öst och 

väst. Said menar att orientalism är likt vad ’Denys Hay kallar idén om Europa, det kan 

beskrivas på följande vis enligt Said ”ett kollektivt begrepp som identifierar >>oss<< 

som européer gentemot >>dem<<, som inte är européer.” Said menar att denna idé 

inom den europeiska kulturen om den europeiska identiteten som dominerande över 

andra icke-europeiska identiteter, kort och gott ”vi” och ”de”, har gjort den europeiska 

synen på sig självt hegemonistiskt. Och att dessa idéer ska understryka den europeiska 

dominansen över orientens efterblivenhet.14 Denna uppdelning av världen i ”vi” 

(Europa) och ”de” (Orienten) ger upphov till fientlighet genom dessa generaliseringar, 

dessa generaliseringar inom kultur och politik leder till polariseringar som spär på 

fördomar och ökar uppdelningen ännu mer.15 Said diskuterar hur Orienten som politiskt 

och kulturellt faktum, som kan ses som en spridning. Det finns en vilja från ”vi:et” 

alltså den europesika kulturen, att förstå, kontrollera och manipulera det som anorlunda, 

i denna uppsats fall den samiska kulturen. Said menar att det är en diskurs av ojämilkt 

utbyte av olika former av makt, bland dessa är politisk, kulturell, intellektuell och 

moralisk makt.16 Kolonialmakternas styre har präglats av den både styr och konstruerar 

”de” andra. Said skriver även i ett annat av sina verk att kolonialism inte enbart är 

politiskt förtryck ”only about soldiers and cannons but also about ideas, about forms, 

about images and imaginings”17 

 

Said ger en förklaring av ”vi” och ”de” ur ett geografiskt perspektiv som återges här och 

som är tämligen relevant för denna studie. Han förklarar att en grupp människor kan dra 

upp en gräns mellan ett område som är känt för dem och de är intresserade av att 

exempelvis bruka som ”vårt”, och ett okänt område som ”deras” eller som han skriver 

”barbarernas land”. Said hävdar dock att denna gräns enbart är godtycklig eftersom 

”barbarerna” inte har accepterad denna geografiska gräns för den finns enbart i ena 

gruppens huvud, men att de då gör skillnad kulturellt och på mentaliteter mellan ”vi” 

som bor på vår sida av ”gränsen” och ”de” som bor på andra sidan.18  

                                                
13 Said, 2016, s. 63-65 
14 Ibid s.71 
15 Ibid, s.119-21 
16 Ibid, s.77-78 
17 Said, 1994, s.7 
18 Said, 2016, s.130-31 
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Said är framför allt relevant för uppsatsen för hans förklaring och syn på ”vi” och ”de” 

som nämns ovan, som kommer användas i denna uppsats i syftet att se om det är 

jämförbart med hur relationerna mellan svenskar och samer porträtteras. Om källorna 

framställer samerna som ”de”, som ses som sämre och underlägsna ”vi”, hur detta då 

kan ses i det aktuella källmaterialet. Said är även relevant för sin diskussion av 

sambandet mellan kunskap och makt, eftersom författaren till källmaterialet producerar 

kunskap om samerna. 

 

Said har fått kritik bland annat för hur han generaliserar Europa, och hur fokus enbart 

ligger i relationerna och porträtteringarna av orienten och Europa. Tosh hävdar dock att 

historieforskare behöver generalisera, eftersom det är omöjligt att framställa varje 

historisk händelse som unik på grund av att de språk som en historiker använder kräver 

en klassificering av deras material. Detta på grund av att världen skulle te sig obegriplig 

om vi inte skulle summera enskilda fall i allmänna kategorier.19 ”Lappology” är likt 

orientalism, men behandlar studier och forskning om Sápmi och samer. Likt orientalism 

beskrevs den samiska kulturen från ett utanför perspektiv med tämligen mycket 

fördomar mot densamme. ”Lappology” startade med Johannnes Schefferus verk 

Lapponia20 som inspirerade Linné att göra sin resa till lappmarkerna.  

 

Mary Louise Pratts verk Imperial eyes: travelwriting and transculturation behandlar 

imperialism och kolonialism ur ett postkolonialt perspektiv. Hon menar att under 1900-

talets senare del så lades stora ansträngningar på att avkolonialisera kunskap, historien 

och mänskliga kontakter och att hennes verk var en del av detta. Hennes verk är relevant 

ur den synpunkten att hon lyfter fram olika europeiska resande och deras texter från den 

klassiska kolonialtiden. Hur dessa resande, ofta är de naturalhistoriker eller andra 

forskare, beskriver icke-europeiska länder, kulturer och folk. Pratt hävdar att dessa 

reseskildringar och berättelser gav läsarna hemma i Europa en känsla av äganderätt av 

dessa ”nya” länder.21 Hon lyfter fram varför hon anser att reseskildringar var en del av 

skapandet av den europeiska synen av sig självt och av resten av världen, Pratt skriver:  

 

                                                
19 Tosh, 2015, s.231 
20 Kulonen (red.), 2005, s.189 
21 Pratt, 2008, s.3 
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In these case studies I make a strong methodological assumption: that important 

historical transitions alter the way people write, because they alter people’s 

experiences and the way people imagine, feel and think about the world they live 

in.22  

 
Med detta menar Pratt att det går att se dessa historiska viktiga skiften i texter som 

reseskildringar, och därför är de av relevans.  

 

Pratt diskuterar något som hon kallar för kontaktzoner, med det menar hon de områden 

där två helt olika kulturer, skilda både kulturellt och geografiskt möts. Oftast var dessa 

kulturmöten på väldigt ojämna villkor som kunde leda till, imperialism eller 

kolonisation. Hon menar att kontaktzon oftast har samma betydelse som kolonial front, 

men att det senare är ett begrepp som direkt ger europeiskt perspektiv, eftersom det inte 

var någon front för befolkningen som levde där. Därav så menar Pratt att kontaktzoner 

är ett bättre begrepp som lägger fokus mot de områden där de olika kulturerna kom i 

kontakt med varandra.23 Pratts sätt att se på kulturmötena som en kontaktzon och 

hennes förklaring varför, är relevant för detta arbete eftersom det är just en sådan som 

sker mellan de svenska nybyggare och präster och Samerna i Sápmi. Det är inte en ny 

kontaktzon, som när européer och de latinamerikanska folken möttes. Utan det är en 

kontaktzon där detta möte har skett under en lång tid men det är likväl det område där 

två skilda kulturer möts och det på helt ojämna villkor. Det nämndes ovan att Pratts 

verk lägger stor vikt vid olika europeiska resor och reseskildringar där hon ser dem som 

ett verktyg för imperialism och kolonialism i andra delar av världen. Under den andra 

halvan av 1700-talet så fick forskningsresor till de inre delarna av den nya världen en 

stor betydelse för den europeiska imperialismens expansion i dessa områden. Detta 

skifte sågs tydligt i reseskildringar menar Pratt. Von Humboldt skrev att det inte var via 

kusterna som man kunde upptäcka olika klimatzoner, hur bergskedjorna gick i en 

kontinent, samt att det afrikanska inlandet förtjänar äran att få bli upptäckt av européer 

lika mycket som dess kust.24 Pratt är även relevant för att hon tar upp Linnés verk 

Systema naturae och naturalhistoriska reseskildringar. Systema naturae är Linnés 

kategorisering av alla världens kända växter och djur, men han gjorde även en tabell där 

                                                
22 Said, 2016, s.4 
23 Ibid, s.7-9 
24 Pratt, 2008, s.23-24 
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alla dittills okända djur och växter skulle kunna placeras in i rätt kategori.25 Linné 

delade även upp människan i olika raser och Pratt skriver om den ” One could hardly 

ask for a more explicit attempt to ”naturalize” the myth of European superiority.”26  

 

2.2 Forskningsläge  
Uppsatsen bidrar till den nuvarande forskningen därför att den är den första att 

analysera Grapes texter ur ett postkolonialt perspektiv och att det finns överlag få 

studier som tidigare har diskuterat Grape. Därför fyller den en tomrum i forskningläget 

kring postkoloniala studier om Sápmi. 

 

I denna uppsats så har följande böcker, publikationer och avhandlingar studerats och 

använts för att ge förkunskaper och förståelse för forskningsområdet, det geografiska 

området och tidsepoken som uppsatsen kommer behandla. 

 

Stulet Land av Lennart Lundmark är ett översiktsverk för den samiska historien och 

relationerna mellan den svenska staten och samerna i Sverige från 1500-talet och fram 

till 2000-talet. Lundmark går i kronologisk ordning igenom relationerna mellan den 

Svenska kronan/staten och de olika samiska grupperna. Han lyfter fram det 

problematiska med att det knappt inte finns några bevarade källor från samerna, medan 

det finns gott om källor om samerna från svenska präster, ämbetsmän och resande, detta 

får man givetvis ta i beaktning när man läser källor som behandlar samisk historia och 

samtida samer. Lundmark menar flera gånger i boken att det givetvis finns djupare svar 

och forskningsmöjligheter om de flesta händelser som tas upp i boken, men han menar 

samtidigt det inte är denna boks uppgift eller på vissa områden att det är utanför hans 

område.27 Detta översiktsverk har använts i första hand för att få en övergripande 

förståelse för relationerna mellan samerna och den svenska staten och för skillnaden 

mellan de olika tidsepokernas samepolitik. Den har använts som ett första steg in i 

forskningen i och kring samisk historia och kolonialismen av Sápmi.  

 

Gunlög Furs avhandling Cultural confrontation on two fronts: Swedes meet Lenapes 

and Saamis in the seventeenth century undersöker skillnader och likheter mellan hur 

                                                
25 Pratt, 2008, s24 
26 Ibid, s.32 
27 Lundmark, Stulet Land, 2008 
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svenska nybyggare och andra svenska kolonisatörer agerade, reagerade, skrev ner möten 

med två olika kulturer. Dessa var Lenape-indianer som var bosatta i närheten av den 

svenska kolonin Nya Sverige28, och de andra var samerna i de svenska lapp- och 

fjällmarkerna. Fur menar att det finns likheter men även stora skillnader i hur 

svenskarna bemötte de olika kulturerna. De båda kulturerna blev båda exotifierade, men 

med den stora skillnaden var att den svenska staten såg under denna tid samerna som 

svenska medborgare på svensk mark som skulle betala skatt och lyda under svensk lag 

och kristen tro. De svenskar som var kolonisatörer i Nya Sverige, behandlade enligt Fur 

Lenape-indianerna mer som potentiella handelspartners. En stor anledning som hon 

lyfter fram till varför svenskarna inte expanderade och drev undan dessa indianer som 

både Engelsmännen och Holländarna gjorde var framför allt att man inte hade 

resurserna och att den svenska kronan inte var villiga att skicka över fler soldater än 

nödvändigt till Nya Sverige.29 Uppsatsen kommer framför allt ha användning av den del 

i Furs avhandling där hon beskriver de svensk-samiska relationerna under 1600-talet. 

Det är både relevant och intressant för mitt arbete, eftersom det var under 1600-talet 

som kolonisationen av samerna och deras marker tog fart för första gången. 

 

Avhandlingen The end of a drum-time av Håkan Rydving har även använts. I denna 

avhandling förklarar Rydving den religiösa förändringen bland Lule-samer under 

tidsepoken 1670-1740-tal. Han tar upp den svenska missionsverksamheten bland 

samerna, och hur man från kyrkan och statens håll förbjöd och brände samiska 

trummor, förstörde heliga platser för samiska ritualer och straffade individer som behöll 

sin gamla religion och inte följde den kristna tron. Rydving tar upp hur många samer 

blandar de olika religionerna, eftersom deras religion inte var lika bunden till ritualer 

varje vecka som den kristna religionen var så kunde de anpassa sig. Han menar även att 

de samer som levde ett nomad liv till större del kunde behålla de gamla traditionerna 

och deras religion lättare eftersom de inte var i kontakt med kristna och kyrkor ofta alls. 

Denna avhandling kommer användas eftersom det primära källmaterialet är från en 

präst vid namn Erik Grape i Enontekis, så är det relevant med en studie kring hur 

kyrkan agerade mot den samiska religionen och kulturen bara ett halvt sekel innan den 

nämnda prästens texter.  

 

                                                
28 Nya Sverige låg vid Delawarefloden, på Nordamerikas östkust. 
29 Fur, Cultural confontation on two fronts, 1993 
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Pär Eliasson har skrivit en doktorsavhandling i idéhistoria vid namnet Platsens blick: 

Vetenskapsakademin och den naturalhistoriska resan 1790-1840. Det är en publikation 

där Eliasson forskar kring vetenskapsakademins resenärer, deras resor och de under 

tiden två olika naturalhistoriska teoribildningar i Sverige under början av 1800-talet, 

den Linneanska och Humboltianska. Han menar att en Linneanska var den dominanta 

vid början Eliassons forskningsperiod, men den Humboltianska skulle få en mer 

framstående position i slutet av hans forskningsperiod och in i modern tid. Bland de 

resenärer som Eliasson har forskat kring i sin publikation så är för denna studie en viss 

resenär extra intressant. Denna resenär och naturalhistorikern var Göran Wahlenberg, 

som år 1800 gjorde sin första resa till Sápmi för Vetenskapsakademin. Wahlenberg och 

hans reskamrat Johan Forsström mötte Grape i Enontekis där han ska ha berättat om 

lokala förhållanden och framför allt om samerna och deras leverne skriver Eliasson.30 I 

första hand är denna publikation relevant för min forskning av anledningen att Eliasson 

ägnar några få sidor åt Grape, som nämndes ovan. Grape var nämligen intresserad av 

naturalhistoria, han samlade och skickade flera exemplar av den lapska faunan till 

Vetenskaps akademi. Han hjälpte även flera forskare och resenärer som tog sig upp till 

Lappmarkerna med guidning och dylikt.  

 

Visions of Sápmi är en antologi publicerat av Gunlög Fur och Anna Lydia Svalastog. 

Boken behandlar samisk historia och kolonialismen av Sápmi, ur olika vinklar och vid 

olika tidsepoker, men med fokus på 1900-talet. Den del som är mest relevant för mig är 

Gunlög Furs kapitel ”Dealing with the wrongs of history?”, där Fur skriver om minnet 

av alla kränkningar som samernas förfäder har fått genomlida genom historien. Här gör 

Fur det tydligt att de nordiska ländernas agerande mot samerna har varit koloniala 

handlingar. Det trots allt en rapport från svenska regeringen 1986 menade att 

övertagandet av lappmarkerna inte kan ses som en kolonial handling. Fur lyfter här fram 

argument för att den svenska statens agernade ska ses som koloniala handlingar.31 Detta 

är av intresse för uppsatsen, för att se hur kolonialismen inom Sverige förnekas ända in i 

vår tid, men även hur denna kolonialism har varit så tydlig under flera århundraden. Fur 

lyfter senare i sitt kapitel upp när den svenska jordbruksministern 1998 bad om ursäkt 

för hur den svenska staten behandlat samerna igenom historien, Fur gör här kopplingar 

till när andra länder har gett offentliga ursäkter till sina urinvånare, bland dessa är 

                                                
30 Eliasson, 1999, s.143-146 
31 Fur, 2015, s.135-137 
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Australien och Kanada. Den del av hennes kapitel är dock inte av relevans för denna 

uppsats.   

 

Sverker Sörlin skrev doktorsavhandlingen Framtidslandet: debatten om Norrland och 

naturresurserna under det industriella genombrottet. Avhandlingen behandlar debatten 

kring Norrlands naturresurser vid 1800-talets mitt, precis som titeln antyder. Sörlin 

diskuterar hur den svenska kronan redan under 1500-talet såg på Norrland som ett 

”framtidsland” där det fanns gott om potential för att driva jordbruk. I texter från tiden 

så finns en tydlig exotifiering av de nordliga delarna av Sverige och av folket som levde 

där. Redan under 1600-talet visste svenska kronan om att det fanns naturresurser i 

Norrland, och tankar på en långsiktig kolonisation av Norrland ”till rikets gagn” började 

nu bli verklighet. När Sverige förlorade den finska rikshalvan 1809 så växte den 

svenska statens intresse för Norrland. Staten såg på Norrland som ”Sveriges Amerika”32 

det var framtidslandet med väldiga naturtillgångar, resor till fjällen och till de 

norrländska skogarna blev även det populärt under 1800-talet. Både för naturalhistoriker 

som Eliasson behandlar i sin avhandling ovan, men även Norrlandsturismen växer fram 

under 1800-talet. Det som Sörlin menar är den övergripande synen på Norrland från den 

svenska statens håll under hela denna period är att de såg på Norrland som 

”framtidslandet”. Där det fanns gott om mark för jordbruk och nybyggare, gott om 

naturresurser och skog som skulle gagna riket. Sörlins avhandling är framför allt 

relevant för denna uppsats i de delar där han skriver om exotifieringen av Norrland och 

samerna under stora delar av den period han behandlar. Det primära källmaterialet som 

används i denna uppsats kan även visa sig ha samma syn på Norrland som ett 

framtidsland, och därav kan Sörlins avhandling också vara av intresse.  

 

Scandinavian colonialism and the rise of modernity är en antologi som är redigerad av 

Magdalena Naum och Jonas M. Nordin. Boken som behandlar skandinavisk 

kolonialism under den ”klassiska” koloniperioden under 1600-talet och framåt. De delar 

av boken som är relevant för min forskning är introduktionsavsnittet där Naum och 

Nordin ger förklaringar till de skandinaviska kolonierna och dess betydelse och 

konsekvenser för dessa kolonier och för de skandinaviska länderna översiktligt. De ger 

här även förklaringar av kolonialism.33  

                                                
32 Sörlin, 1988, s.33, 49 
33 Naum & Nordin (red.), 2013, s.12-13 



  
 

12 

 

Gunlög Fur som redan nämnts i denna del av uppsatsen har skrivit ett kapitel i boken 

som är högst relevant för uppsatsen. Fur behandlar ämnet kolonialism och svensk 

historia, där hon helt enkelt undersöker hur Sverige igenom historien har sett på sin 

egen kolonialism och sina kolonier. Hon argumenterar för att de svenska 

historieskrivarna under 1900-talet är tämligen ambivalenta över sina kolonier och sin 

koloniala historia. Till viss del vill de visa att kolonialism var fel men samtidigt, stolt 

hävda att de svenska kolonisterna i Nya Sverige behandlade den amerikanska 

ursprungsbefolkningen med respekt, till skillnad från hur holländarna eller 

engelsmännen behandlade dem. Ett tydligt exempel på hur historieskrivare ville lyfta 

fram vilka goda kolonisatörer svenskarna vid Delawarefloden var, är Carl Grimberg i 

hans klassiska verk Svenska folkets underbara öden. Den användes även i den svenska 

skolundervisningen.34 Fur lyfter även fram Magnus Mörner som i en artikel i Historisk 

Tidskrift menade att det fanns stora likheter mellan hur den svenska staten 

behandlar/behandlade den samiska befolkningen som USA behandlade de 

nordamerikanska indianerna. Mörner ska ha varit första svenska historikern att hävda att 

svenskt agerande i Sápmi var kolonisation. Fur hävdar i sitt kapitel att det har varit svårt 

för den svenska staten att se Sápmi som en koloni och att man hade varit ”goda” 

kolonisatörer i sina faktiska kolonier på andra sidan världen.35  

Det finns ett kapitel till som är relevant för uppsatsen, det är skrivet av Daniel Lindmark 

och detta avsnitt behandlar koloniala möten och ageranden i tidigmoderna Sápmi. Han 

tar ut att den svenska kronan redan på 1600-talet var intresserad av naturresurser i 

Sápmi. Lindmark skriver (översatt av mig): ”Att välja att enbart definiera Sápmi som en 

del av det svenska riket, ignorerar man möjligheten att placera svensk politik i Sápmi i 

en kolonial kontext.”36 Furs och Lindmarks kapitel visar tydligt att Sverige koloniserade 

Sápmi, och att detta inte är något som den svenska staten har varit villiga att acceptera 

ända in i vår tid. Framför allt Lindmarks kapitel visar tydligt hur kolonialismen ägde 

rum under tidigmodern tid och hur man från den svenska statens sida målmedvetet 

förstörde samisk kultur och religion medan man försökte, och till stor del lyckades 

assimilera den samiska befolkningen. 

 

                                                
34 Naum & Nordin (red.) 2013, s.18-20 
35 Ibid, s.24-26 
36 Ibid, s.132 



  
 

13 

2.3 Källmaterial  
Det primära källmaterial som kommer användas i uppsatsen är texter skrivna av en präst 

vid namn Erik Grape som var präst i Enontekis socken i norra Lappland37 under 

sekelskiftet 1800.38 Dessa texter publicerades i ”Kongl. Vetenskaps akademiens nya 

handlingar år 1803-1804”. Källmaterialet är en nytryckt version från 1969 av Grapes 

originaltryck från tidigt 1800-tal. Trots att det är ett nytryckt källmaterial valde förlaget 

att behålla texten som den utgavs, det vill säga att den är skriven på en äldre svenska 

med ibland besynnerliga stavningar. När citat gör så kommer enbart original stavningen 

användas, för att inte tappa vissa syften och betydelser i ”översättningen”. Förlaget har 

även sparat originalpagineringen som vid första anblick helt saknar logik, men Grapes 

verk publicerades i vetenskapsakademins handlingar uppdelat på tre kvartal mellan juli-

September, oktober-december 1803 och april-juni 1804. Därav är det en tämligen 

underlig paginering i materialet. 

 

Något som också måste tas i beaktning är att det inte finns några bevarade källor från 

samer, utan allt källmaterial som berör samerna under denna tid är skrivna av icke 

samer som på något sätt har kommit i kontakt med dem. Det gör min källa intressant 

eftersom han levde och agerade som präst i Enontekis, i Norra Lappland och mötte 

samer och deras kultur och religion i sin vardag. Därav kan man tänka sig att han inte 

tyckte de var lika exotiska och spännande som de flesta resenärer och dåtida studenter 

som reste upp till Sápmi för att beskåda dessa ”exotiska” samer och deras kultur. Utan 

Grape hade troligtvis en liten annan synvinkel i sina texter än de flesta andra som 

behandlar samerna under samma tid. Det är som Rydving skriver, att det finns mycket 

bevarat källmaterial om och från verksamma präster i Sápmi men det den överlägsna 

majoriteten av dem är skrivna av icke-samer.39 

 

Man får ta i beaktning att Grape skriver sitt verk med tendens. Han skriver utkastet om 

den socken som han är i tjänst i, det vill säga att han är en aktör i socknen som han själv 

beskriver. Därav får man väga in att det finns en viss risk att han porträtterar socknen 

som bättre och mer välfungerande, och folket som bor i socknen som ”bättre kristna” än 

                                                
37 När jag i uppsatsen använder mig av begreppet Lappland, menas det nuvarande 
svenska landskapet Lappland, och till viss det även landskapet med samma namn i 
Finland.  
38 Grape, 1969 förord II-V 
39 Rydving, 1995, s.76 
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vad de var, och i andra fall som sämre än de var. Detta för att framställa sig som en bra 

prost av Linnés lära men även i vissa fall för att visa att han behövde mer resurser. Man 

får helt enkelt ta i beaktning att Grape, likt alla andra som skriver en text skriver med en 

viss tendens och med ett visst mål. 

 
2.4 Historisk Bakgrund 
Det här är en kort och översiktlig historisk bakgrund till de historiska relationerna 

mellan den samiska kulturen och den svenska staten och dess kolonisation av Sápmi 

fram till sekelskiftet 1800. Redan under 1300-talet började Kungarna i Mälardalen ta 

kontroll över det som idag är norra Sverige, med hjälp av sina fogdar och av kyrkan. 

Det var inte innan under mitten av 1500-talet, under Gustav Vasa som den svenska 

kronan hade nämnvärd kontroll över de nordligaste delarna av riket. Samerna i norra 

Sverige hade redan haft handelskontakter med andra grupper, från Finland, Ryssland 

och Norge i flera hundra år. Man har länge ansett att det fanns skarpa gränser mellan de 

samiska kulturerna och de icke-samiska i de södra delarna av Sápmi. Arkeologer har 

dock hittat tecken som tyder på en blandkultur som mellan ca 500 och 1000 efter vår 

tideräkning, var båda delar en fångstkultur och en jordbrukskultur. Där fångstkulturen 

främst var samisk och Jordbrukskulturen nordisk, gravar visar att de båda grupperna 

gifte sig med varandra.40  

 

I slutet av sin regeringsperiod beslutade Gustav Vasa att genomföra en skattereform i 

Lappmarken, där varje hushåll fick en enskild skattelängd och skulle betala en fast 

summa till kronan. Denna reform hade redan införts för den resterande befolkningen 

något decennium tidigare. Dessa individuella skatter för samiska familjer gällde i de tre 

centrala lappmarkerna Lule, Pite och Torne. De samiska familjerna betalade oftast sin så 

kallade ”lappskatt” i pälsverk av olika djur och torrfisk, denna skatt var inte svår för 

familjerna att klara av att få ihop under ett år. Den svenska kronan vågade inte pressa 

samerna på lika hög skatt som de bofasta bönderna, eftersom samerna då skulle kunna 

flytta permanent över till Norge.41 År 1634 hade det hittats silvermalm i Nasafjäll, 

nordväst om Arjeplog. Detta väckte drömmar om silverrikedomar lika stora som dem 

spanjorerna fått tag på i Syd och Centralamerika, hos den svenska kronan. Här börjar 

tiden av resurskolonisation och exploateringar av naturtillgångar i lappmarkerna runt 

                                                
40 Lundmark, 2008, s.11-18 
41 Lundmark, 2008, s.22-25 
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om i Sápmi. De styrande i Sverige såg på detta som en kolonisation i riket gagn, som 

Sörlin uttrycker det.42 Den svenska kronan var beroende av samerna och deras renar, i 

transporterna från gruvorna i inlandet. De samer som tvingades att sköta transporterna 

kunde inte försörja sig trots skattelättnader, att vara så kallad ”hållapp” gick inte att 

kombinera med renskötsel. Eftersom samerna inte kunde överleva på att transportera 

malm åt kronan tvingades de ofta arbeta för gruvorna, eftersom de inte ville göra det 

frivilligt. De ska ha blivit väldigt illa behandlade av förmännen i gruvorna. Detta gjorde 

att många flydde till Norge.43  

 

Under 1600-talet och i början av 1700-talet skedde häxjakt och jakt på religiöst 

avvikande individer runt om i Sverige, men enligt Lundmark ska endast en same ha 

blivit avrättad på grund av utövandet av sin gamla religion. Samerna kom mer lindrigt 

undan dessa religiösa förtryck än bönder och andra individer, av samma anledning som 

att de inte beskattades lika hårt som bönderna, att de kunde fly in i grannländerna 

Danmark-Norge eller Ryssland. Det skedde givetvis kränkningar mot samernas religion 

under samma tid, böter och prygling kunde delas ut för ”avguderi”, det vill säga dyrkan 

av de gamla gudarna.44 Det finns tyvärr inte några förstahandskällor från samer om vad 

de tyckte om prästerskapet och kristendomens påtryckningar mot dem och deras 

religion. Ett intressant exempel på motstånd bjöd Olof Sjulsson, han var en same som 

blivit utbildad i en av de koloniala skolorna i Sápmi, han blev länsman i sitt lokala län. 

Sjulsson ska ha skrivit ett brev direkt till den dåvarande kungen Karl XI och bad om att 

Samerna i hans sameby skulle få byta församling från Lycksele till Åsele, eftersom det 

var flera mil närmare till den kyrkan, det var inte närmare. Sjulsson försökte lura den 

svenska kungen och statsmakten för att han ville byta församling för sin sameby, på 

grund av att i Västerbotten var prästerskapet mycket hårdare mot utövande av den 

samiska religionen och hade religiösa rättegångar. Det hade de inte vid tillfället i 

Västernorrland än, vilket Åsele tillhörde.45 Sjulssons försök att slippa religös rättegång 

genom att lura den svenska statsmaken var ett tydligt och aktivt motstånd mot den 

svenska kolonialmakten och kyrkan. 

 

                                                
42 Sörlin, 1988, s.33 
43 Lundmark, 2008, s.40-44 
44 ibid, s.51-54 
45 Naum & Nordin (red), 2013, s.138-39 
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I början av 1700-talet expanderade renskötseln och den var lönsam för samerna. Deras 

handel med nybyggare och bönder var inte bara viktig för dem själva, Lundmark skriver 

att sakkunniga under 1700-talet bedömde att de flesta små städer längst norra Norrlands 

kust skulle kollapsa utan den så kallade ”Lapphandeln”. Denna handel med samiska 

varor som renkött och hudar och torkad fisk var vid tiden en femtedel av värdet av de 

varor som kom till Stockholm från de nordligaste delarna av riket. 1732 reste en ung 

Carl von Linné till Sápmi, han reste under våren upp till Lappland från Uppsala. Han 

förde dagbok under sin resa och skrev några år senare ett verk vid namn Flora 

Lapponica (1737). Linné överdrev och exotifierade allt han såg och gjorde under resan, 

han framställde den som mycket hårdare, farligare och längre än vad den egentligen 

var.46 Verket fick stor betydelse för framtida forskare och upptäcksresande till de norra 

delarna av Sverige och Norge. 

 

Samer var givetvis inte enbart renskötare, det var en del samer som jobbade som 

säsongsarbetare i det norra kustlandet. Vanliga jobb var som dräng på jordbruk eller 

som fiskedrängar. Det fanns de som även åkte till Stockholm som skeppsdräng på 

handelsskepp under sommaren.47 Samerna hade haft många lagförda rätter på sin sida, 

äganderätten till sin mark, främst i lappmarkerna och fjällen, som kallades 

Lappskatteland. De hade även jakt och fiskerätten i lappmarkerna. Det var en långsam 

administrativ process som tog bort fler och fler av de samiska rättigheterna under slutet 

av 1700-talet. Upplysningens idéer om kulturstadier spred sig till Sverige, där 

nomadkulturer såg som ”lägre” än jordbrukskulturer, denna syn på den samiska 

kulturen som ”lägre” försvagade också deras rättigheter. Målet för den svenska staten 

var att göra alla samer till kristna lojala bönder, detta skulle de lyckas med med hjälp av 

de lokala prästerna. Prästerna fick lära sig om naturalhistoria och kunskaper i hur man 

brukade jorden i sin utbilding. Detta på Linnés rekomendation.48 Det är vid denna tid 

som prästen Erik Grape var verksam i Enontekis socken och skrev ”utkast till 

beskrifning öfer Enontekis sockn i Torneå lappmark”. 

 

                                                
46 Koerner, 1999, s.63 
47 Lundmark, 2008, s.56-58 
48 Koerner, 1999, s.78 
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3 Empirisk huvudstudie  
Kyrkoherden Erik Grape tillträde som kyrkoherde i Enontekis socken år 1788 vis 33 års 

ålder, och lämnade sin tjänst 1806 för att ta över samma tjänst i nedre Kalix, där han 

dog enbart två år senare vid 53 års ålder. Han skrev sitt verk ”utkast till beskrifning öfer 

Enontekis sockn i Torneå lappmark” från början till grosshandlaren Abraham 

Abrahamsson Hülphers utkast till beskrivningar av de olika lappmarkerna. Att skriva 

utkast till beskrivningar över den socken som man var i tjänst i var något som de flesta 

präster runt Torneå och Kemi lappmarker gjorde, tack vare pådrivningar från 

Lagmannen Olof Ramén som var släkt Hülphers. Hülphers skrev sitt utkast efter att ha 

varit uppe i Torneå och han producerade flera skrifter om Norrland och dess topografi. 

Det norrländska prästerskapets utkast var ett väsentligt bidrag till Hülphers skrifter. Till 

skillnad från de flesta andra präster i området var Erik Grapes utkast till Hülphers 

grundligt utfört. Grape överlämnade sitt utkast till Hülphers i slutet av 1794 och det var 

detta arbete som Erik fick publicerat i vetenskapsakademins handlingar i utvidgad form 

ett decennium senare. Arbetet ska ha varit ”en utomordentligt prydlig och rikhaltig 

beskrivning över Enontekis”. Erik Grape var även korresponderande ledamot av den 

kungl. Vetenskapsakademien från 1799.49  Grape är även relevant eftersom han var en 

kolonialaktör som var en förmedlare av kunskap om samerna till resterande delar av 

riket. Han är speciellt intressant för sitt skrivande för vetenskapsakademin, där han 

förmedlade kunskap om lappmarkerna och samerna. Kunskap som gjorde det möjligt 

för den svenska staten att fortsätta kolonialiseringen av Sápmi. Både Said och Pratt tar 

upp vikten av kunskap och kunskapsförmedling i kolonialismen.  

 

Grape hade studerat teologi i Uppsala, där prästerna även fick undervisning i 

naturalhistoria. Prästerna fick lära sig att ”förbättra och kultivera landet”, detta skulle de 

prioritera, men efter deras huvudsakliga uppgift att predika och sprida kristendomen 

bland samerna. De var tvungna att studera naturalhistoria efter att Carl von Linné vid 

sin resa till de norra lappmarkerna 1732 ansåg att prästerskapet saknade grundläggande 

kunskaper om hur jorden skulle skötas. Linné menade att: ”They often don´t understand 

any more than farmers what nature´s master so wonderfully has placed in front of their 

eyes”50 Linné menade att naturalhistoriker borde nyttja både ursprungsbefolkningen och 

                                                
49 Grape, 1969, förord I-IV 
50 Koener, 1999, s.78, Obs: citatet är en översättning av Koerner, Linné skrev inga av 
sina verk på engelska. 
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kolonisatörer i lappmarkerna att hjälpa dem med mätningar, skicka prover och 

speciment av olika slag till kungl. Vetenskapsakademin. Det var Linnés tanke bakom att 

utbilda präster som Grape i naturalhistoria, men även för att rationalisera sättet som 

samerna och nybyggarna levde på och exploateringen av de norrländska 

naturresurserna.51  Det är tack vare hans utbildning i naturalhistoria under sina studier i 

Uppsala som Erik Grape kunde och ville skriva ett för tiden, utförligt utkast om socknen 

han var i tjänst vid, det var även på grund av hans brinnande intresse för naturalhistoria 

och hans kunskaper i latin. 

 
3.1 Frågeställning 1: Hur framställs/porträtteras samerna i socknen 
och deras kultur i Grapes verk? 
Den här delen av uppsatsen kommer undersöka hur Grape beskriver och porträtterar 

samerna och deras kultur i hans verk som publicerades i vetenskapsakademiens 

handlingar vid tiden. Som det nämndes i källmaterialet är hans verk uppdelat på tre 

kvartal. Det är även uppdelat i sju kapitel där han beskriver olika delar, folk och 

historier ur socknen. Samerna, deras kultur och religion genomsyrar hela Grapes verk, 

därför är det relevant att undersöka hur han beskriver dem och deras religion.  Grape 

inleder sitt verk med en kort inledning, där lyfter han fram redan i första meningen att 

samerna ”ofelbart” var det första folket att bebo Norden. Deras sätt att leva, som de 

gjort i flera hundra år i lappmarkerna borde anses som ett speciellt samhälle, men som 

man inte varit intresserad av att skaffa sig någon djupare kunskaper om hävdar han.52 

Grape motiverar även varför hans utkast om Enontekis socken är en aktuell läsning för 

vetenskapsakademins läsare, och att han i sin mån har gjort ett försök att beskriva sin 

socken.  

 

I första kapitlet ”Om soknen i allmänhet” beskriver Grape sin sockens historia, geografi 

och dess folk (fler och mer detaljerade beskrivningar av nybyggarna och samerna i 

kapitel 3 & 4). Den årliga krono-skatten53 i socknen är uppdelad på 30 riksdaler Banco54 

för nybyggare och 28 för samer, samernas krono-skatt bestämdes 1694 och nybyggarnas 

bestämdes 1747. Dessa fördelas mellan socknens nybyggare och socknens samer, vare 

                                                
51 Koener, 1999, s.78-79 
52 Grape, 1969, s.197 
53 Krono-skatten går att jämföra med termen lappskatteland, som tas upp av Lundmark i 
bakgrundskapitlet av uppsatsen. 
54 En svensk myntenhet mellan 1777 & 1858 
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sig de är fler eller färre än vad respektive krono-skatt hänvisar. På marknaden i socknen, 

som är större än Jukkasjärvi enligt Grape, är samernas främsta handelsvaror, renhudar, 

andra pälsverk, torkad torsk som dem fiskat i Norge och slöjdprodukter som kläder och 

skor. När Grape skrev sin beskrivning ska det ha funnits 890 personer i socknen, varav 

566 var samer.55  

 

3.1.1 Samernas lynne och seder 
Grape har ett intressant underkapitel i första kapitlet som behandlar lynne och seder 

bland socknens invånare som han hävdar har en vacker och en ful sida. Grape menar 

även att både lynnet och sederna skiljer sig delvis mellan vad han kallar de två olika 

nationerna i socknen, finnarna eller nybyggarna som han mest kallar dem och samerna. 

Han beskriver de båda gruppernas temperament, samernas temperament beskrivs som 

”Sanguiniska”, vilket menas att de är livliga och sorglösa. Nybyggarnas lynne beskrivs i 

kontrast till samernas, som ”Phlegmatiskt”, med det menas att deras temperament var 

trögt, lugnt och likgiltigt.56 Ens rikedomar bestämmer alltid ens rang och detta framför 

allt hos samerna hävdar Grape, han menar även att man hittar medlidande och 

hjälpsamhet framför allt hos samerna. Han menar att de inte har kunskaper om lärda 

ting bortom kateseten och psalmboken, att de flesta inte vet sin egen ålder, de flesta kan 

huvudräkning men inte år och dagar. Landet som de färdas i, orienterar de sig dock bra 

i.57  

 

I det första kapitlet berättar och beskriver Grape främst socknens natur, storlek och 

historia, men ur det han berättar om samerna är det främst om deras och nybyggarnas 

temperament, som nämns i stycket ovan. Det går att göra kopplingar och liknelser till 

Linnés beskrivning av den ”lycklige lappen” i Flora Lapponica där Linné beskriver 

samer som framförallt hälsosamma, de ska även vara friska, lyckliga och oskyldiga barn 

som lever fria från bekymmer.58 Vilket är tämligen likt det ”sanguiniska” temperament 

som Grape menar att samer har.  Även om Grape beskriver samerna utan den entusiasm 

som Linné porträtterar dem i Flora Lapponica finns det tendenser som är lika.  

 
                                                
55 Grape, 1969, s.201-203 
56 Ibid, s.203, Grape ger ingen förklaring till dessa ord om temperamenten hos 
invånarna, utan det ses som en självklarhet vid tiden. 
57 Ibid s.280-82 
58 Broberg, 1975, s.261-62. Både Linné och Erik Grape använder sig benämningen 
”Lapp” om samer, det kommer enbart användas i uppsatsen i citat. 
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När Grape ska beskriva samiska seder i sitt kapitel ”Om lappar” skriver han ”Sederna 

tåla och behöfa icke mindre förbättring, än kläde-drägten och lefnads-sättet som äro 

efter det äldsta bruktet.”.59 Första gången Grape har något gott att säga om samerna i 

detta kapitel är när han beskriver deras dräkter, han menar att dem är mästare på att 

tillverka stövlar av renskinn. Han beskriver deras dräkter utförligt, varje litet 

klädesplagg beskrivs i detalj. Samiska slöjdarbeten imponerar inte på Grape, det är 

framför allt kvinnornas klädtillverkning som han menar är undermålig.60 

 

3.1.2 Samernas ursprung 
Grape diskuterar även samernas ursprung, var härstammar de ifrån? Han antyder att 

samerna är avkomlingar av judar, från början härstammar från mindre Asien men som 

blivit utträngda av andra folkslag ända upp till de nordliga fjällen och lappmarkerna. 

Grape menar att det är svårt att besvara frågan om samerna och renarna härstammar från 

Sápmi eller om de kommit utifrån. Han hävdar även att det samiska språket ”har i vår 

tid haft den äran att anses såsom beslägtadt med Ebraiskan, gamla Göthiskan och 

Ungerskan.”.61 Här märks det att Grape är skolad i Linnés läror under sina studier i 

Uppsala. När Linné skrev sitt verk Flora Lapponica, efter sin resa i Norrland var han 

högst inspirerad av 1700-talets göticism, han var nära vän med en av göticismens 

grundares son, Olof Rudbeck den yngre. Koener skriver även att vetenskaps-sociteten i 

Uppsala diskuterade, vid tiden Linné skrev Flora Lapponica, om samerna härstammade 

från israeliter och pratade hebreiska.62 Det är högst troligt att detta har blivit en del av 

den naturalhistoriska undervisningen som prästerna fick under sin utbildning i Uppsala. 

Eftersom det var Linné som rekommenderade för den norrländska kyrkliga byrån att ge 

präster utbildning i naturalhistoria, att prästerna skulle vara en del av ”civiliseringen” 

den norra delen av riket.63 Det är alltså troligt att Grape har fått berättat för sig att 

samerna från börjar var israeliter under sina studier, och att han även blivit inspirerad av 

göticismen. 

 

3.1.3 Naturresureser, Jordbruk och andra resurser 
Grape beskriver hur nybyggarna, Finnarna, eller bönderna lever, sköter jorden och deras 

bondekultur. Grape börjar kapitlet om nybyggarna med att beklaga sig för socknens 
                                                
59 Grape, 1969, s.2-4 
60 Ibid, s.283 
61 Ibid, s.274, med Ebraiska menar Grape Hebreiska. 
62 Koener, 1999, s.57-8 
63 Ibid, s.78 
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invånares ovilja och okunskap att bedriva jordbruk i ett område han menar har goda 

möjligheter för det. Han hävdar att den största orsaken till att det är svårt för invånarna 

att bedriva bra och effektiva jordbruk är att de flesta nybyggarna har valt fisket som sin 

huvudnäring. Grape fördömer att dessa nybyggare sedan låter sina söner åka över till 

Norge och fiska hela somrarna, eftersom de flesta av dessa söner tillslut väljer att 

bosätta sig i Norge permanent. Då kommer inte fisken de fiskat i Norge varken familjen 

eller riket till gagn. Grape beskriver dem på följande vis: ”kan jag, för egen del, icke 

anse dem eller deras gynnare för Svenske, Finnske eller Lappske patrioter.”64 Han 

menar även att en del nybyggare väljer det för bygden nästan lika lite gagnande ”Lapp-

lefandet”65 eftersom det enligt är Grape ett lugnare liv är det vid jordbruket. Det språket 

som är gällande i socken är finskan, men även det samiska språket pratas av de flesta 

och är allmänt förstått. Varje nybyggare har ett antal renar, vanligtvis mellan 10 och 50 

stycken, men även upp mot och över 100 renar i vissa fall.66 I verket finns det 

antydningar till att nybyggarna till viss del lever på traditionella samiska näringar, som 

renhållning, jakt och fiske. Detta irriterar Grape, han hävdar att jordbruket är vanskött 

och mest ses som en binäring.  

 

Grape har ett långt kapitel, uppdelat i två volymer som heter ”Om Lappar” som 

behandlar samerna, deras kultur och religion, beskriven och förklarad av honom själv. 

Därav kommer inte allt Grape skriver om dem lyftas fram i detta avsnitt, utan enbart de 

stycken och beskrivningar som visar hur han porträtterar dem.  

 

Huvudnäringen för samerna i området är renhållning, en medelmåttigt förmögen same 

har inte vid tiden mer är 200 renar. Bra år ska det vara tillräckligt för att förse familjen 

med de årliga förnödenheterna. Grape menar att tack vare att samen är både född och 

klädd av sina renar intresserar han sig inte för andra näringar. Sedlar är inget som 

samerna i handeln är villiga att ta emot, de byter hellre varor än att ta emot sedlar om 

dem inte är danska eller norska, för dem kan de använda på sina resor över till Norge. 

För ingen av dem har väl kommit på tanken att bygga ett kapital hävdar Grape. 

Rajdresor är resor där man fraktar varor åt borgarna, detta var något som de fattiga 

samerna med sina renar gjorde. Grape skriver ”dessa resor äro väl ganska besvärliga, 

                                                
64 Grape, 1969, s.260 
65 Med ordet ”Lapp-lefandet” åsyftar Grape renskötseln som huvudnäring. 
66 Grape, 1969, s263 & 265 
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men en nykter Lappe kan på en sådan resa förtjena mera än han för hela året behöfer 

tillhandla sig av borgaren”67  

 

Grape berättar om bristen på mineraler och naturresurser i socken, han menar att om 

samerna skulle hitta eller veta om att det fanns malm i marken skulle de inte berätta det 

för rädslan att tvingas att arbeta vid bruken som skulle växa fram om det fanns malm i 

Lappmarkerna.68 Jakten är ett tidsfördriv framför en binäring för dem menar Grape, 

eftersom samerna inte behöver föda sina renar, har de gott om tid framför allt om 

vintern för att jaga. På vintern har samerna mer tid än de behöver och kan sova bort 

menar han. De skulle om de fick handledning och uppmuntring till vissa sysslor, bli 

nyttigare för samhället menar han. Det finns inte plats för sängar i deras kåtor, så de 

sover på en bädd av mossa, björkkvistar och en renfäll med ett fårskinn som täcke. 

Gäster får dock sova på en bädd av mer mossa och fler renskinnsfällar. Här upplyser 

Grape om att samerna är gästvänliga utan att skriva det rakt ut.  

 

3.1.4 Samerna och renförflyttningen 
Grape berättar att det i socken finns åtta samiska familjer som inte flyttar över fjällen till 

Norge under våren, men även dessa flyttar mellan olika bostäder inom sina marker. Han 

beklagar sig över de samer som flyttar till Norge på våren, eftersom de varken har 

giltiga flytt-sedlar eller betyg från vart de varit när de kommer tillbaka om hösten. Han 

gör ett antagande att en del av de samer som tar sig till Norge varken varit i kyrkan eller 

träffat någon präst under vistelsen i Norge.69 Han hävdar att samer är vilda till sitt sätt 

att leva och i sina seder. Han skriver om en kulturkrock mellan de nomadiska 

renskötarna och sin syn som präst på följande vis, även om han själv kanske inte såg det 

som en kulturkrock:  

 
Den välmenta afsigten, att qvarhålla Lapparne på vissa boställen med samma ordning 
och skick i gudstjienst och seder, som rikets öfriga undersåtare, tyckes aldrig kunna 
vinnas, så länge ren-afeln är Lappens förnämsta näringsfång.70 

 

Samerna lever inte enbart det nomadiska livet för att renarna ska ha nya betesmarker 

och för att renen trivs bättre uppe i fjällen under sommaren menar Grape. Utan han 

                                                
67 Grape, 1969, s.278 
68 Ibid, s.212 
69 Ibid, s.286 
70 Ibid, s.287 
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skriver att både samen och renen har både medfött och av sina förfäder ett ”flytt- och 

fjäll-lynne” som han anser kommer behöva lång tid för att omskapas och anpassa sig till 

ett nytt sätt att leva.71 Han ger en detaljerad beskrivning av hur den samiska släden, 

ackjan, är byggd och hur den körs, även här får samerna lite goda ord när han beskriver 

hur svårt det är att köra ackja för en ovan förare. 

 

3.1.5 Samerna, kyrkan och utbildingen 
Grape berättar om Kyrkan, predikan, husförhör och dylikt som är av relevans för 

kristendomen och kyrkan i socken. I detta kapitlet så berättar Grape att språket vid 

gudstjänsterna är alltid finska, det ska ha förekommit diskussioner kring att införa 

läroböcker om kristendomen på ”lappska” under 1740-talet. Församlingen i socknen ska 

ha varit motvilliga detta, på grund av de stora skillnaderna mellan finskan och 

”lappskan”, de ska ha skrivit till stiftet biskop om att de i socknen skulle få behålla 

finskan vid gudstjänster och i böckerna. Han berättar om Kyrko-touren (vilket är en 

benämning av skyldigheten att besöka gudstjänster) där alla inom en mils avstånd från 

kyrkan ska gå på gudstjänst varje söndag, de som bor två till tre mil bort ska vara på 

varannan och de som bor fem mil och längre ifrån kyrkan ska vara på var tredje 

gudstjänst under vinterhalvåret, men enbart två under hela sommaren. Samerna ska 

dock inte ha någon speciell Kyrko-Tour menar han. Husförhören äger rum två gånger 

om året, ett på sommaren och ett på vintern, För samerna har dem enbart husförhör 

vintertid, och då samlas hela samebyn och har det vid Kyrkan.72  Barnen i socken blev 

undervisade av en catechet, som fram till 1792 reste till de samebyar som han blivit 

tillordnad av pastorn. Grape skriver att catecheten oftast enbart fick undervisa 2-3 barn 

per by, och det i den trånga kåtan där de lätt blev distraherade. Föräldrarna var tvungna 

att förse catecheten med mat under tiden han undervisade barnen. Det gjorde han tills 

”förrän barnen kunnat vinna nödig färdighet i stavning och i innanläsning”.73 Nu har 

catecheten flyttat undervisningen till Kyrkovallen, och nu får drygt 20 barn varje år 

utbildning där. Grape beklagar att samerna ska anse att deras barn inte ska börja läsa 

innan de fyllt tio-tolv, och att detta får deras barn att ha svårt för att läsa på finska, ett 

språk som de och deras föräldrar inte talar med varandra.  

 

                                                
71 Grape, 1969, s.288 
72 Ibid, s.222 
73 Ibid, s223 
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Lapparne vilja anse för otid att låta barnen börja med läsande förrän i 10:de á 12:te 
året, och då desse oftast icke handleds till förstånd och begrepp af det de läsa, måste 
ock dermed såsom med ett blott minnesverk, gå ganska trögt, i synnerhet som barnen 
ofta nog, icke förstå sjelfva språket som de läsa då föräldrarne sällan eller aldrig tala 
Finnska med dem.74  

 
 
Det var ett utdrag ur hans verk, som behandlar undervisningen som nämndes ovan men i 

Grapes egna ord. Han ger en beskrivning av de samiska barnen och orsaker till varför de 

har svårt för att läsa. Det är som han själv skriver, svårt att lära sig läsa på ett språk som 

man inte behärskar. Grape skriver själv att det fanns förslag på läroböcker på samiska, 

varför har inte de tagits fram enbart för de samiska eleverna? En slutsats som ter sig 

rimlig att dras av det är den koloniala utbildningen som Lindmark skriver om i sitt 

kapitel av ”Scandinavian colonialism”. Han menar att utbildning under kontroll av 

kolonialmakten var ett viktigt och vanligt sätt att få kontroll över den koloniserade 

befolkningen. Det var vanligt att den koloniala utbildningen enbart bestod av 

innanläsning och stavning, att denna läsning även nästan uteslutande var av kristna 

böcker, som bibeln och kateketen. Den koloniala utbildningens syfte var att de 

koloniserade folken skulle få de kulturella normer av kolonialmakten. Detta för att de 

koloniserade folken skulle bli en lojal arbetarklass åt kolonialmakten.75  

 

 I och omkring Kyrkan och vid nattvardsgång är de flesta ordentliga menar han. Grape 

beskriver dock mest den samiska ”seden” av brännvinsdrickande, när det är kalas super 

de flesta tills de inte kan supa längre hävdar han. När samerna är fulla så stämmer både 

män och kvinnor ut i sin sång som Grape kallar ”joila” jojken, han beskriver den som 

ganska sträv och vild.76 Grape hävdar att den som ska idka handel eller ta hjälp av en 

sam, behöver ha brännvin med sig för att affären ska ros i hamn. Renstöld är samernas 

främsta last i livet efter fylleri skriver han. Ett annat problem som både samerna och 

nybyggarna gör enligt Grape är att gräva ner de mynt de tjänar ihop, med koppar och 

silverkärl. ”En R.dr [riksdal banco] i Lappens hand lärer fock merändels böra anses som 

förlorad utur allmäna rörelsen”77  

 

                                                
74 Grape, 1969, s.223-4 
75 Naum, Nordin (red.), 2013, s.133 
76 Grape, 1969, s.4 
77 Ibid, s.8 
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3.2 Frågeställning 2: Finns det koloniala antydningar i Grapes 
beskrivningar av samerna, deras kultur, religion och sätt att leva?  
Majoriteten av det som kommer analyseras i resultatkapitlet om frågeställning 2 finns 

redan beskrivet i delkapitlet om frågeställning 1. I detta del kapitel kommer de delar 

som inte tagits upp i frågeställning 1 men som är relevant för denna frågeställning 

redovisas och i resultatkapitlet sedan ges svar på. 

 

Som det nämndes i förra del kapitlet börjar Grape sitt verk med att förklara att samerna 

ofelbart är Nordens första ”inbyggare”, att de bott i landområdet i flera hundra år, men 

att ändå har man länge inte brytt sig om att skaffa större kunskaper om dem och deras 

samhälle. Nu i senare tider har flera naturalhistoriker kommit upp och utforskat de 

”Lappska fjällbygderna”, och tack vare dem har flera djur och växter blivit upptäckta 

som enbart finns i detta kalla klimat hävdar Grape. Inte bara djur och växter har blivit 

upptäckta, utan landskapet har även blivit utforskat på flertalet vis. Han menar även här 

att han hoppas att hans beskrivning av sin socken gör vetenskapen en tjänst att förstå 

hela Sverige.78 Redan i inledningen visar Grape tendenser till en vilja och intresse av 

kolonialt resande och kolonialt upptäckande som Pratt tar upp i Imperial eyes. Hon 

menar att forskningsexpeditioner under andra halvan av 1700-talet blev ett band mellan 

den intellekutella eliten i Europa och den ekonomiska eliten. Dessa expeditioner var det 

främsta intrumentet för europeisk expansion. Samtidigt började de europeiska makterna 

med inre expolatering av sina kolonier med hjälp av dessa forskare.79 Likt hur 

naturalhistorikerna reste in i Lappmarkerna.  

 

Grapes beskrivningar av både samernas och nybyggarnas temperament80 som tas upp i  

kapitel 3.1 ovan, ser man tydliga likheter med Linnés beskrivningar av de olika 

”raserna” inom människosläktet. Linnés ras-indelning som han gör i Systema Naturae 

visas i en tydlig tabell i Brobergs Homo Sapiens där nybyggarnas lynne beskrivs näst 

intill identiskt till rasen Homo Europaeus och samernas detsamma till rasen Homo 

Monstrosus. Det är inte konstigt eftersom det är dessa ”raser" som de båda grupperna 

tillhör enligt Linné, Samen beskrivs som ”bergsbo” i denna tabell.81 Grapes relation till 

Linné och hans läror behandlades i delkapitlet ovan. Det både Grape och Linné gör 

                                                
78 Grape, 1969, s.197 
79 Pratt, 2008, s.23 
80 Grape, 1969, s.202 
81 Broberg, 1975, s.222 
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genom att framställa samerna på ett exotiskt och på ett främmande sätt, som inte är som 

”oss” européer utan ”de” skiljer sig från ”oss”, ”vi” och vår kultur är överlägnsa ”de” 

och deras kultur. Detta precis det Said lyfter fram i Oreintalism, som en del av 

kolonialismen.82 Grape skriver om att det är av samerna som man kan få medlidande 

och hjälpsamhet. Vilket kan ses som att Grape ser på samerna likt Linné som den ”ädle 

vilden”83 men samtidigt finns det gott om stycken i Grapes verk där han lyfter fram 

enligt honom väldigt oädla egenskaper hos samerna. Grape berättar även att ”Ingen är 

känd för mästare i konsten att trolla; någre skola dock villja hafva anseende af något 

dylikt.”84  här menar han nåjden, som är den inom den samiska religionen som har 

främst kontakt med andarna och främst använder trumman. Grape är inte alls lika hård 

och fördömmande när han talar om nåjden (även om han inte skriver nåjd rätt ut), för 

under senare hälften av 1700-talet hade kyrkans syn på njården ändrat jämfört med den 

hårda bild de hade av honom under 1600 och tidigt 1700-tal. Pehr Högström menar att 

gudlöshet är ”skadeligare än sjelfwa widskepelsen”. Detta skrev han i sitt verk 

Beskrivning öfwer de til Sweriges korna lydande lappmarker 1747.85 Det är rimligt att 

göra antaganden att Grape har fått ärva den synen på den samiska religion under sin 

utbildning. 

 

I kapitlet om nybyggarna är Grape väldigt kritisk till hur de prioriterar sina liv, han 

skriver: 

 
Efter nu varande odlings-och lefnads sätt förslå inga secler att göra Enontekis 
cultiveradt. Ibland de betydligare hisder för landtbrukets upphjelpande i denna sokn 
är ofelbart att så väl nybyggarne sjelfve göra fiske till sin huvud-näring, som ock att 
deras söner så fritt och lätt kunna välja samma föd-krok i Norrige.86   

 
Grape har både i intresse och som uppdrag, i förmån som präst att ”civilisera” landet, 

det sättet som det ska göras på enligt honom är ett effektivt jordbruk. Det är dock 

omöjligt att få ett jordbruk av den sort som Grape, Linné och naturalhistorikerna vid 

vetenskapsakademin vill skapa, om bönderna hellre har fiske eller renhållning som 

huvud-näring och ser jordbruket som en bi-näring. Grape kritiserar nybyggarna för att 

hålla renar, det syns framför allt i ett stycke som lyder: ”Andra välja den för allmänna 

                                                
82 Said, 2016, s.71 
83 Broberg, 1975, s.265 
84 Grape, 1969, s.204-5 
85 Lindmark & Sudström (red.), s.685 
86 Grape, 1969, s.260 



  
 

27 

nästan lika litet gagnande Lapp-lefnaden, såsom makligare än jordbruket.”87 Det han 

kritiserar dem för innan citatet är deras fiske i Norge som ger skatt och fisk till Norge 

och den danska kronan. Citatet visar hur Grape ser på den traditionella samiska 

renhållningen ur civiliseringssynvinkel och att det i hans ögon inte gynnar allmännyttan 

i området med renskötsel. Prästernas uppgift i lappmarkerna var förutom att sprida den 

kristna tron att civilisera och kultivera landet.88 Grape var inte bara sockenpräst för att 

hålla gudstjänster och dop, utan han var likt många andra präster i Sápmi en 

kolonialaktör med målet att civilsera samerna. Han skulle även bidra till att de och 

nybyggarna brukade lappmarkerna på ett sätt som gynnade svenska staten framför dem 

själva.  

 

Grape berättar att det finns 57 ”skatt-Lappar” i socken och 46 oskattlagda hushåll. Han 

beklagar sig över att samerna flyttar efter behag mellan olika marker och mellan de fem 

samebyarna. Detta kommer leda till och redan leder till oredor för samerna själva, men 

även för prästen hävdar han.89 Grapes påstående här är av intresse och relevans, han tar 

inte hänsyn till att samerna i området mestadels är renskötare och därav lever en 

nomadisk livsstil där de samarbetar mellan de olika familjerna. Han ser enbart ur det 

svenska ”civiliserade” perspektivet där deras nomadiska liv enbart ställer till problem i 

det byråkratiska, som kyrkoböckerna. Därav är det intressant att han tydligt skriver 

”såsom föranledande till flere oredor så emellan dem sjelfe so för prästen90”, eftersom 

det är han själv som skribent av texten som är präst i området, och här kan man som 

läsare faktiskt klart och tydligt se att han inte är helt nöjd med samerna och deras kultur. 

Att de helt enkelt ställer till det för honom.   

 

Ett avsnitt där det är möjligt att se koloniala antydningar är när han beskriver de 

samiska handaslöjderna. Här menar Grape att deras ”inskränkta” slöjdarbeten innefattar, 

enbart hos den lataste av samer, saker som är av dem användbara i och kring hushållet. 

De samiska kvinnorna tillverkar kläder av renskinn, både till familjen och för 

försäljning, dessa kläder är dåligt gjorda hävdar Grape. Han menar även att dessa 

samiska kvinnor skulle kunna vara till nytta för samhället om de fick handledning och 

uppmuntran att tillverka produkter och samla som han skriver ”nyttiga natur-alster i 
                                                
87 Grape, 1969, s.260 
88 Koerner, 1999, s.78 
89 Grape, 1969, s.275  
90 Ibid, s.275 



  
 

28 

fjällen m.m.”91 Det är tydliga koloniala antydningar och tankar som Grape lyfter fram 

här. För enligt honom ska samerna i första hand vara och agera på ett vis, så att Sverige 

som rike ska gynnas. Grapes tankar liknar dem som den svenska kronan hade när man 

funnit naturresurser i Lappmarkerna. Sörlin skriver att synen på Sápmi som ”en 

kolonisation i rikets gagn”,92 där samers viljor och kultur inte var av någon vikt, det 

viktiga var att gagna det svenska riket. Det menar jag finns tydliga kopplingar mellan 

dessa och hur Grapes tankar och idéer visas i detta avsnitt. Det är även ett tecken på den 

resurskolonialism som präglade Sveriges agerande i Norrland under 16- och 1700-talet.  

                                                
91 Grape, 1969, s.280 
92 Sörlin, 1988, s.33 
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4 Sammanfatting  
4.1 Frågeställning 1: Hur framställs/porträtteras samerna i socken och 
deras kultur i Grapes verk? 
Hur porträtteras samerna i Grapes beskrivning över Enontekis socken? Det korta svaret 

är att han porträtterar dem som vuxna, ociviliserade barn. Grape beskriver både 

samernas och nybyggarnas temperament, samernas beskrivs då som livligt och 

sorglöst.93 Han lyfter vid flertalet gånger fram hur de tar ”fel” beslut vid olika tillfällen, 

exempelvis att de inte låter barnen börja läsa innan de är 10-12 år gamla. Han skriver att 

om samerna visste något om mineralfynd i markerna skulle de inte berätta något, och 

om någon av dem skulle göra det menar Grape att hen skulle bli hotad till livet innan 

hen hann berätta om fynden. Samerna är förtegna eftersom de är rädda att bli trälar vid 

de bruk som skulle anläggas i deras lappmarker om mineraler hittades, tror Grape.94 Det 

han menar här att svenskarna inte får tillgång till samernas information om deras land. 

 

Grape visar även i sitt verk ett förakt/irritation över renskötseln, både när den bedrivs av 

samer och nybyggare. Han menar att samerna framför allt under vintern har mycket tid 

under vilken de roar sig med jakt, och han beskriver dem som vilda i sin natur, och att 

de har ett medfött ”flytt- och fjäll-lynne”.  

 

Grapes beskrivningar och porträtteringar av samerna vid många tillfällen kan likas vid 

ett oskyldigt och oförstående barn. Att framställa samerna som oskyldiga och barnlika i 

sin mentalitet var en myt om samerna som Olof Rydbeck den äldre och Göticismen slog 

fast i början av 1700-talet. Linné skrev senare om samerna i Flora Lapponica ”I swear 

on the Bible that i have not seen a more innocent people than the Lapp”95 Att Grape var 

stark influerad av Linné och hans tankar har redan tagits upp i tidigare kapitel, men i 

korta drag är det på grund av att Linné var missnöjd med de kunskaper inom 

naturalhistoria och i hur man effektiviserade jordbruket bland prästerna i norra Sverige. 

Linné rekommenderade den kyrkliga byrån för Lappmarkerna att ha naturalhistorisk 

undervisning för de präster som läste teologi i Uppsala.96 Detta skedde 1754 och Grape 

tillträdde tjänsten som präst i Enontekis socken 1788. Samernas alkoholvanor är något 

som är återkommande i Grapes beskrivning av dem. Det intressanta är att han berättar 

                                                
93 Grape, 1969, s.203 
94 Ibid, s.212. 
95 Koerner, 1995, s.58,  
96 Ibid, s.78 
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hur mycket de super och målar upp dem som alkoholister, medan han inte nämner en 

gång hur alkoholvanorna ser ut för den övriga befolkningen i socken. Att anta att 

nybyggarna alla var skötsamma nykterister ter sig som orimligt. Ett tydligt exempel på 

hur Grape skriver om samernas alkoholvanor lyder följande:  
Den som vill hafva någon betjening af Lappar, eller Gifva sig i handel med dem, 
måste nödvändigt vara försedd med brännvin, i synnerhet måste det vid större 
handel, äftensom vid vigtigare öfverenskommelser, utgöra både början, medlet och 
slutet, utan att dock nu mera synnerligen räknas på hvad det kostar.97 

 

Här ges ett tydlig exempel ovan på hur Grape återkommande beskriver samernas 

alkoholvanor så som han upplever dem. Grape hävdar även att en sam inte skäms för att 

be om supar och att han ofta super upp hela sin heder.  

 

Man kan antyda ett förakt mot den samiska kulturen överlag i Grapes verk, framför allt 

på grund av att han upplever den som föråldrad, han skriver: ”Sederna tåla och behöfva 

icke mindre förbättring, än kläde-drägten och lefnadssättet som äro efter äldsta 

bruket.”98 Det är en mening ur hans verk som på ett tydligt sätt sammanfattar hur han 

under hela verket ser på och beskriver den samiska kulturen. Att den är föråldrad och att 

det finns bättre, effektivare och mer civiliserade sätt att leva och bruka landet på, både 

för sin egen och för rikets gagn menar han. Det kommer fokuseras mer på detta i 

frågeställning 2. 

 

4.2 Frågeställning 2: Finns det koloniala antydningar i Grapes 
beskrivning av samerna, deras kultur och religion?  
Samerna är det ämne som Grape framför allt skriver om i sitt verk, och de genomsyrar 

hela hans verk, varför? De, deras kultur och deras sätt att leva ses under hans samtid 

som exotiskt och intressant. Det fanns alltså ett intresse hos läsarna att få läsa om samer 

och att Grape skulle berätta om dem. Att det finns koloniala antydningar och synsätt i 

Grapes verk är vid det här laget i uppsaten tydligt, men hur visar det sig i hans verk? 

Det är vad denna frågeställning kommer besvara. De koloniala antydningar som har 

upptäckts och kommer granskas i denna del av uppsatsen är framför allt ”othering” som 

Said skriver om i Orientalism och Kunskap som kolonialt verktyg. 

 

                                                
97 Grape, 1969, s.5 
98 Ibid, s.4 
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Othering är en uppdelning och generaliseringar av kulturer, en uppdelning mellan ”vi” 

och ”de”. Edward Said använde sig av dessa när han skriver om Orientalism. Said 

hävdade att ”dem” är framför all icke-européer ur ett europeiskt synsätt där de folk och 

kulturer som inte var europeiska var underlägsna den europeiska.99 Det var inte bara 

folk utanför Europa som sågs som ”dem” av europeiska intellektuella, utan som Naum 

och Nordin skriver:  

 
Africans and American Indians were not the only ones subjekted to pejorative gaze 
of Scandinavians. Administrators and travellers visiting Northen Scandinavia and 
Greenland produced an image of Sámi and inuit population that essentially did not 
differ from an early modern portrait of Native Americans or Africans.100 

 
Det är denna typ av exotifiering av ”de”, som i detta fall är samerna och deras kultur, är 

vad som genomsyrar Grapes verk. Där han vid flertalet gånger lyfter fram och pekar på 

skillanderna mellan samerna och deras kultur jämfört med den normativa, kristna 

europeiska kulturen som han är en del av, den som ses som ”vi” av Said. Att Grape i sitt 

sätt att se på samerna, och världen i hans verk är som nämnt tidigare i uppsatsen, starkt 

präglat av Carl von Linné och dennes naturalhistoriska synsätt och kategorisering av 

välden. Som nämnts tidigare så tar Koerner upp hur Linné drev igenom att de präster 

som skulle bli stationerade i Norrland skulle lära sig naturalhistoria och hur man 

effektivt brukar marken under sin utbildning.101 Detta är ett exempel på 

resurskolonialism, där målet är att få ut så mycket resurser som möjligt ur det 

kolonialiserade området. Grape hade ett stort intresse för naturalhistoria och det märks 

att han även är präglad av Linné och hans kategorisering av djur, natur och människan. 

Linné klassade samerna som Homo Monstrosus i sitt kända verk Systema naturae som 

en sorts exotiskt monster, i samma kategori som den patagoniska jätten.102 Grape gör 

bland annat en beskrivning av samerna temprament103 där hans beskrivning är näst intill 

exakt samma som hur Linné beskriver samernas temprament i sin kategorisering av 

människovariteter i Systema naturae. Deras temperament skiljer sig avsevärt från 

nybyggarnas, som beskrivs likt Homo Europaeus som var den europeiska variteten i 

Linnés uppdelning.  

 
                                                
99 Said, 2016, s.71 
100 Naum & Nordin, 2013, s.11 
101 Koerner, 1999, s.78 
102 Broberg, 1975, s.222 
103 Grape, 1969, s.203 
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Grape beskriver samerna som vilda till sitt sätt att leva och att både samerna och deras 

renar har ett nedärvt flytt- och fjäll-lynne som inte kommer låta ändra sig i första 

taget.104 Det här är ännu ett exempel på hur Grape visar hur ”de” samerna skiljer sig 

från ”vi”. Ett intressant stycke i Grapes verk är när han kritiserar nybyggarna för att en 

del av dem hellre håller renar istället för att driva ett expanderande jordbruk, eftersom 

det enligt honom är ett lättare liv.105 De tidigare exemplen i detta stycke har visat hur 

Grape belyser skillnader mellan samerna och nybyggarna, medan exemplet ovan 

kritiserar han dem för att de lever som den samiska befolkningen. Det eftersom Grape 

förväntar sig att samerna och nybyggarna som två kulturer ska leva på olika sätt. Said 

frågar sig om man kan dela upp den mänskliga verkligheten i klara definerade kulturer 

och samhällen. Han menar att en uppdelaning mellan ”vi och ”de” leder till 

polarisering.106 Vilket är vad ”othering” leder till förutom att stärka kolonialmakten och 

försvaga de kolonialiserade.  

 

Grape producerade och förmedlade kunskap om lappmarkerna och om samerna. Denna 

kunskap som presenterades i vetenskapsakademins handlingar, behövdes för att fortsätta 

koloniseringen av Sápmi. Said diskuterar hur orientalisten presenterar orienten genom 

representativa fragment, vilket inte avslöjar urvalet eller den kronologiska ordning som 

orientalisten har valt ut och det blir en form av censur.107 Här går det att göra kopplingar 

till Grape, han presenterar Sápmi och lappmarkerna för de som inte har några 

kopplingar till lappmarkerna. Detta spär på uppdelningen, och polariseringen mellan 

kulturer som nämndes ovan, och denna form av kunskapsförmedling var central för det 

koloniala projektet. Said diskuterar hur kolonialmakten kontollerar och manipulerar den 

olikartade kulturen genom makt. Inte bara politisk makt, utan intellektuell och moralisk 

makt också.108  Han menade att kolonialisering inte enbart skedde via våld, utan även 

via idéer, tankar och bilden av de koloniserade.109 

 

                                                
104 Grape, 1969, s.288 
105 Ibid, s.260 
106 Said, 2016, s.119-120 
107 Ibid, s.225-226 
108 Ibid, s.77-78 
109 Said, 1994, s.7 
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4.3 Didaktisk reflektion  
När jag gick i skolan så nämndes aldrig samisk historia eller samiskt perspektiv på 

historiska skeenden. Under en föreläsning hösten 2017 frågade föreläsaren vår klass av 

framtida historielärare om någon av oss hade haft samisk historia i undervisningen när 

vi gick i skolan. Det var ingen av cirka 25 studenter som mindes att de hade haft samisk 

historia i sin skolgång.  

 

SR gjorde en enkätundersökning till historielärare på högstadiet, artikeln om denna 

enkätundersökning publicerades 26 april 2017. Deras enkät visade att 30 % av de 187 

lärarna som svarade på enkäten inte undervisar om någon av de svenska minoriteterna 

eller samernas historia, mindre än hälften säger att de undervisar om alla de fem 

minoriteter folkens historia. Tidsbrist och prioritering av undervisningen är de 

vanligaste svaren av dem som inte undervisar om samisk historia skriver SR.110 I det 

centrala innehållet för årskurs 7-9 så finns en punkt om samisk historia under rubriken 

”Demokratisering, efterkrigstid och globalisering cirka 1900 till nutid”, den lyder 

följande: Historiska perspektiv på urfolket samernas och de övriga nationella 

minoriteternas situation i Sverige.111 Det finns även andra punkter i det centrala 

innehållet och i kunskapskraven där man som lärare har möjlighet att fokusera mer på 

samisk historia, men punkten ovan är det enda konkreta som tar upp samisk historia i 

historieämnet för både högstadiet och gymnasiets alla kurser. Den är intressant, 

eftersom den ligger under en rubrik med tidsperioden 1900-nutid. Jag anser att det ger 

upphov till att lärare bara undervisar i samernas historia under de sista 100 åren. Det är 

bättre än inget men fortfarande inte helt bra anser jag, man missar förståelsen för hur det 

har blivit so det har blivit om man enbart tittar på den samiska historien under de 

närmaste hundra åren. 

 

Min didaktiska reflektion är helt enkelt att samisk historia och kolonisationen av Sápmi 

inte lyfts fram tillräckligt i historieundervisningen i skolorna. Att jag kan och kommer 

kunna använda mig av kunskaperna som jag fått av det material och forskningsläge som 

uppsatsen använt sig av i min framtida undervisning i historia är självklart.  

 
                                                
110 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6681634 hämtad: 
9/2 2017 
111 https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/grundskoleutbildning/grundskola/historia hämtad: 9/2 2017 
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4.4 Fortsatt forskning  
Det finns givetvis mycket som går att forska vidare på inom samisk historia och om 

Sápmi.Det finns möjlighet att fokusera mer på Grape och Naturalhistorikerna som han 

möter under sitt liv, som exempelsvis Edward Daniel Clake, Giuseppe Acerbi, 

Wahlenberg och Fahlström. Det går också  att fokusera mer på Grape som 

naturalhistoriker. Även ett större fokus på kyrkan som maktinstution i Sápmi och hur 

den agerade för att eliminera den samiska religionen är intressant och relevant.
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