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Abstract 
This thesis examines the link between landscape and identity among the Sami in Handölsda-
lens Same village (sameby), one of the 51 administrative units that regulate traditional re-
source use in Sami areas in Sweden. Handölsdalen is situated in the Åre area in the southern 
part of the Swedish mountain range. By tradition, the area is inhabited by South Sami, but 
other Sami groups have migrated into the area, partly as a result of government re-localization 
policies. The study focuses on the period from around 1900 to the present. Thus study concen-
trates on the role of landscape in processes of identity formation, relating these processes also 
to various external influences, such as government policies concerning Sami culture and land 
use, as well as the general modernization of society. Focusing on landscape and territoriality, 
the thesis traces the ways in which the Sami respond to, and perceive, the forces of change. 
The study is based on interviews with Sami who have access to the Sami village, on field 
observations, as well as on a survey of literature and documents related to the area’s history. 
Thus, the study is an attempt to approach processes of identity formation from, as it were, the 
perspective of local Sami as well as the state. The thesis demonstrates, firstly, that the land-
scape is an important part of Sami identity, on the individual and collective level. This land-
scape-based identity is affected, however, by state policies and what many Sami perceive as 
encroachments by the non-Sami society, as well as the modernization ways of life. Secondly, 
the thesis demonstrates that there are differences concerning the relationship between land-
scape and identity. The dividing line seems to run between Sami who practice reindeer-
herding and those who do not, but also between South and North Sami. 
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Förord 

Denna licentiatuppsats är skriven vid Kulturgeografiska institutionen, Upp-
sala universitet, inom ramen för forskarskolan i Geografi. 

Att genomföra detta projekt har varit både utmanande och mycket läro-
rikt. Jag har ofta känt mig stimulerad, påhejad och lyckligt lottad, även 
ibland frustrerad och uppgiven. Helhetsbilden är ändå mycket positiv. Jag 
skulle gärna göra om det igen. Utan starkt stöd från min familj, där min fru 
Arna gett stark support, i alla lägen, och även gjort framsidans illustration, 
den så viktiga kaffeelden, som faktiskt har en viktig roll i uppsatsen. Våra 
barn, Jona, Noa och Tua har lyssnat på mig, gett perspektiv på det som skri-
vits och uppmuntrat mig många gånger. Jag vill även tacka övriga familjen 
för positiv kritik och kreativa diskussioner. 

Jag vill rikta ett särskilt tack till mina handledare Göran Hoppe och Peeter 
Maandi, som båda varit fantastiska handledare. Professionell handledning 
har snabbt övergått i livsviktiga samtal om allehanda ting som hör kafferas-
ten till. Tack även till alla på institutionen, särskilt Jan Öhman, som med så 
kort förberedelsetid, gjort forskarskolan möjlig. Ulf Jansson och Hugh Beach 
är även de värda att uppmärksammas för deras insatser, som läsgrupp. Ad-
ministrationen med Kerstin Edlund och Ewa Hodell har alltid hjälp mig när 
det behövts. 

Jag vill även rikta ett stort tack till alla er som deltagit i studien och gjort 
denna forskning möjlig. Ett speciellt tack till alla, som jag gjort intervjuer 
med, druckit kaffe med och intervjuat igen. 

Tack Fredrik Bergh, rektor för Åre Gymnasieskola, för att du uppmärk-
sammade mig på och rekommenderade mig att söka forskarskolan. Tack 
även till alla kollegor och vänner för all er uppmuntran.  

Slutligen vill jag tacka alla på forskarskolan för en trevlig och stimuleran-
de tid. Särskilt stort tack till Mikael Skålén, som förutom att vara en mycket 
god vän, gjort resandet till Uppsala, till ett rent nöje. 
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1. Inledning 

Som 80-åring rodde min farfar Sven Rydberg båt 15 kilometer för att ta av-
sked av en av sina systrar med familj. Han var fast förvissad om att han skul-
le dö senare på hösten. Det enda sällskap som han hade var en femårig poj-
ke, och den pojken var jag. Under rodden gick vi ofta iland för att han skulle, 
som han sa, ta avsked av sina platser. Han kokade dessutom kaffe på flera av 
dem. 

För min farfar var platserna så viktiga att han ovillkorligen, och mot min 
fars vilja, skulle ta farväl av dem. Jag minns den stilla rodden och att han vid 
vart och ett av de många uppehållen berättade sina minnen om platserna. Jag 
har så länge jag kan minnas fascinerats av berättandet som länkar samman 
människor och platser. Jag växte upp i Tärnaby på 1950-talet, under en tid då 
det inte fanns så mycket konkurrens från andra media, som TV och Internet. 
På söndagarna, vilodagen, hälsade man på hos varandra och berättade histo-
rier och minnen om särskilda händelser. Trots att jag hade väldigt svårt att 
vara stilla, var dessa stunder, i fotogenlampans sken, tillräckligt spännande 
för att jag skulle sitta i timmar och lyssna. Mina föräldrar var den andra ge-
nerationen som inte var renskötare. Mina far- och morföräldrar hade blivit 
nybyggare och gårdsbrukare istället, men ägnade fortfarande största delen av 
tiden åt jakt och framförallt fiske. Många av berättelserna handlade om detta 
och platserna var oftast navet som berättelserna cirkulerade runt.  

I efterhand har jag insett att dessa minnen och berättelser förmedlar något 
viktigt om landskapet, något som är mer än ”kalla fakta”. Berättelserna leder 
oss till ett landskap genomsyrat av minnen och känslor, ett landskap som 
speglar berättarens identitet, och kanske åhörarnas likaså. De personliga 
erfarenheterna och berättelserna ger, med andra ord, mening åt landskapet. 
Detta meningsfyllda landskap är emellertid inte oföränderligt. Berättandet 
fortskrider, men av nya människor, och i förändrade sammanhang – inte 
minst rumsliga. I en stor del av det samiska området har det rumsliga sam-
manhanget i hög grad kommit att präglas av mötet mellan olika intressen och 
människor, som ofta har svårt att sämjas. Statens rumsliga administration, 
liksom de olika areella näringarnas behov, samt den rumsliga omdaning som 
samhällets modernisering ger upphov till, innebär att det berättade landska-
pet, om man så vill, och vad de speglar, förändras. Denna uppsats tar fasta på 
sammanflätningen av identitet och landskap i ett konfliktfyllt rumsligt sam-
manhang. 
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Ett geografiskt perspektiv på samisk identitet 
Denna studie utgår alltså från tanken att varje människa till viss del definie-
rar sin identitet, sin tillhörighet, utifrån sin geografiska hemvist och dess 
landskapliga beskaffenhet. Denna identitet formas emellertid inte enbart av 
individen själv; varje människa ingår på ett eller annat sätt i ett samhälle, 
eller en samhällelig kontext. Denna kontext är till stor del rumslig. Vi kan 
hänvisa till exempel till de olika besluts- och förvaltningsdomäner med vars 
hjälp samhället organiserar olika verksamheter. Människans sociala och 
rumsliga sammanhang och dess förändring påverkar alltså den process som 
formar en persons geografiska identitet. 

Samiskt liv och samisk identitet har rönt mycket uppmärksamhet under 
senare årtionden, i såväl forskning som media. Uppmärksamheten har sanno-
likt samband med en ökad medvetenhet i Sverige i allmänhet, om samernas 
historia och situation. Här kan nämnas att riksdagen år 1977 erkände samer-
na som ursprungsfolk1 och år 1993 bildades Sametinget2. I den mediala de-
batten är det kanske de återkommande småviltsjakts- och renbetesärendena i 
svenska domstolar som rönt mest uppmärksamhet. När de sistnämnda beva-
kas i media är det just konflikten mellan renskötande samer och, inte minst, 
skogsägare som lyfts fram. Rennäringens framskjutna position i den offent-
liga debatten kan lätt få en att tro att rennäringen, vid sidan av språket, är den 
viktigaste komponenten i den samiska identiteten, och att renskötseln som 
avgör vilken relation en same har till såväl marken som det svenska ”stor-
samhället”. Så är det också delvis, vilket också påvisas i forskning om ren-
skötseln.3 Samtidigt är de flesta som betraktar sig som samer idag inte ren-
skötare och rennäringen bedrivs också på olika sätt i olika delar av det sa-

                                                 
1 Regeringens webplats om samer (2011-04-04) http://www.regeringen.se/sb/d/4366/a/29787 
2 Regeringens webplats om samer (2011-04-04) http://www.regeringen.se/sb/d/4366/a/29796 
3 Se t.ex. Beach, H (1981). Reindeer-herd management in transition: the case of Tuorpon 
Saameby in northern Sweden. Diss. Uppsala: Univ. 
Även Danell, Ö. (1998). Renbete - ekologi och ekonomi. Hållbar utveckling och biologisk 
mångfald i fjällregionen red.: Olsson O., Rolén M. & Torp E.,  
Se även Arell, N. (1977). Rennomadismen i Torne lappmark: markanvändning under koloni-
sationsepoken i fr.a. Enontekis socken. Diss. Umeå Univ. 
Även Kuhmunen, N. (2000). Renskötseln i Sverige förr och nu. Umeå: Svenska samernas 
riksförb. (SSR) 
Även Kumpula, J., Colpaert A., och Nieminen M. (1998). Reproduction and productivity of 
semidomesticated reindeer in northern Finland. Canadian Journal of Zoology-Revue Canadi-
enne de Zoologie 76:269-277 
Även Kvist R. (1989). Rennomadismens dilemma: det rennomadiska samhällets förändring i 
Tuorpon och Sirkas 1760-1860 = The dilemma of Nomadic reindeer pastoralism: the chang-
ing reindeer pastoralist society of Tuorpon and Sirkas 1760-1860. Diss. (sammanfattning) 
Umeå: Univ. 
Även Manker, E. (1947). De svenska fjällapparna . Stockholm: Svenska turistföreningens 
förlag 
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miska området.4 Rättegångarna utgör dessutom ögonblick av uppmärksam-
het, bakom vilka döljer sig en komplicerad process som sträcker sig flera 
hundra år bakåt i tiden, där förvecklingarna inbegripit mycket mer än de 
direkta motsättningarna mellan renskötande samer och skogsägare.5 

Historiskt sett kan konflikten, eller den offentliga debatten, läsas på flera 
plan och ur flera synvinklar. På det omedelbara planet kan uppmärksammade 
konflikter handla om renarnas tillgång på föda och om skador på unga träd, 
eller om platsbunden respektive rörlig näringsverksamhet. På en mer ab-
strakt nivå kan det handla till exempel om förhållandet mellan den privata 
äganderätten och urminnes hävd, och om relationen mellan den moderna 
staten och dess rationella förvaltningsprinciper, respektive lokala och regio-
nala sedvanor, genom vilka samer till viss del uttrycker sin identitet. 

På dessa mer abstrakta plan handlar det alltså om mycket mer än rensköt-
selns överlevnad, och om processer som inte låter sig kokas ner på ett enkelt 
sätt till en konflikt mellan två tydliga parter. Den pågående behandlingen av 
det så kallade Nordmalingsmålet i Högsta domstolen är ett belysande exem-
                                                 
4 Sametinget uppskattar att det finns omkring 30 000 personer i Sverige som uppfyller de krav 
som ställs för att registrera sig i Sametingets röstlängd. Enligt Sametinget uppgick antalet 
remägare år 2008/2009 till 4 668, varav 1 700 kvinnor. Det stora flertalet äger färre än 50 
renar. Sametingets renäringstatistik (2010) www.sametinget.se/9238. 
5 Se t.ex. Arell N. (1977), 
Bull K. S. (2004). Saami customary law and the proposals of the Saami Rights Committee. 
Jones, M. & Schanche, A. (eds.). Landscape, Law and Customary Rights. Report from a 
Symposium in Guovdageaidnu Kautokeino 26 /28 March 2003. Diedútt 3:2004, s. 163-171, 
Cramér, T. & Prawitz, G. (1970). Studier i renbeteslagstiftningen. Stockholm: Norstedt s. 
199-205,  
Elenius L. (2006). Nationalstat och minoritetspolitik: samer och finskspråkiga minoriteter i 
ett jämförande nordiskt perspektiv . Lund: Studentlitteratur,  
Jones M. mfl. Landscape, Law and Customary Rights (conference) (2004b). Landscape, Law 
and Customary Rights: report from a symposium in Guovdageaidnu-Kautokeino 26-28 March 
2003. Guovdageaidnu [Kautokeino]: Sámi Instituhtta, Jones, M. (ed.),  
Jones M. (2006). ‘Theme issue: essays on landscape, law and justice’, Norsk Geografisk 
Tidsskrift – Norwegian Journal of  Geography 60 (1) s. 1–127 
Korpijaakko-Labba, K. (1985). Samerna och jordäganderätten. 1, Lappmannarättigheternas 
privaträttsliga ställning från 1500-talet till medlet av 1700-talet . Kautokeino: Sámi instituht-
ta,  
Kvenangen P. G. (2000). Siida-systemet, samiskt samhälle och rättsförhållande. Samefolket . 
2000:10, s. 26-28,  
Lundmark, L. (2008). Stulet land: svensk makt på samisk mark . Stockholm: Ordfront., 
Ljungdahl, E. (2008). Samerna och rennäringen i södra Jämtlandsfjällen. Östersund: 
Gaaltije,  
Schanche A. Landscape, Law and Customary Rights (konferens) (2004). Landscape, Law and 
Customary Rights: report from a symposium in Guovdageaidnu-Kautokeino 26-28 March 
2003. Guovdageaidnu [Kautokeino]: Sámi Instituhtta,  
Sjölin, R. (1981). Samer och samefrågor i svensk politik: en studie i ickemakt . [Göteborg]: 
[Förf.].,  
Thomasson, L. (2007). Jämtlandssamernas renbetesrätt: en strid om historieskrivningen men i 
grunden en kulturkamp i vidaste mening.  Historisk rätt? : kultur, politik och juridik i norr. s. 
56-87  
och Zachrisson, I. (1997a). Samer i syd - så började det. Möten i gränsland / Inger Zachris-
son; med bidrag av Margareta Nockert. s. 9-20 
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pel. Inför ärendets behandling har en organisation kallad Vaapsten sijte bil-
dats, som företräder ett antal ursprungssamer i Vapstensområdet6 som inte är 
medlemmar i samebyn Vapsten (en av parterna i Nordmalingsmålet). Enligt 
organisationen representerar den senare samer från Karesuando som fick 
tillfällig rätt att bedriva renskötsel i Vapsten i samband med att de tvångsför-
flyttades från Norrbotten av den svenska staten på 1930-talet.7 Vaapsten sijte 
menar att dessa inflyttade samer, som dessutom bedriver en annan form av 
renskötsel än ursprungssamerna, saknar sedvana och urminnes hävd i områ-
det. Denna motsättning mellan samegrupper inom ett och samma område 
kan förefalla märklig för en utomstående, men den får alltså sin logiska för-
klaring om vi betraktar statens politik gentemot samer i ett historiskt per-
spektiv. Exemplet illustrerar också nödvändigheten av att kombinera det 
historiska perspektivet med ett geografiskt, eftersom motsättningarna har 
samband med statens rumsliga maktutövning (inklusive framtvingade för-
flyttningar, nybyggarpolitik, fastighetslagstiftning och upprättandet av sa-
mebyar) och med den samiska markanvändningens regionala särarter och 
därmed samers olika förhållande till landskapet. 

I föreliggande studie försöker jag därför både nyansera och vidga vår för-
ståelse för de processer som formar samers livsvillkor och identitet. Detta 
görs genom tillämpningen av ett geografiskt perspektiv, som sätter fokus på 
betydelsen av samhällets rumsliga organisation och landskapets beskaffen-
het, för formandet av samers identitet. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka sambandet mellan landskap 
och identitet bland samer, mot bakgrund av samhällets förändring generellt, 
och statens politik gentemot samer specifikt. Samers markbundna levnads-
sätt har förändrats på ett genomgripande sätt under det senaste århundradet 
och det är därför intressant att närmare studera kontinuitet och förändring i 
samernas relation till mark och landskap. Undersökningen begränsas till en 
av Sveriges 51 samebyar, nämligen Handölsdalens sameby, som sträcker sig 
över sydvästra Jämtland och nordvästra Härjedalen. Denna sameby får tjäna 
som ett slags koncentrat av de generella utvecklingslinjerna när det gäller 
statlig politik, samisk identitet och rennäring. Samtidigt kan valet av Hand-
ölsdalens sameby, som ligger utanför det renbetesområde som fått mest 
uppmärksamhet i riksmedia, visa på den historisk-geografiskt varierade ut-

                                                 
6 Vapsten sameby åretruntmarker är mellan Umeälven och Vapstälven i gränslandet mellan 
Storumans och Vilhelmina kommun, mot norska gränsen, i västra Västerbotten.  
7 Se två artiklar i Dagens Nyheter, 2011-02-05: ”En enorm bitterhet hos samerna”, samt 
Mångårig konflikt om renbete tas upp i HD. 
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veckling som skett i de samiska områdena i Sverige under det senaste år-
hundradet. 

Uppsatsen behandlar huvudsakligen perioden efter 1900, som är den peri-
od när den moderna organisationen av det samiska samhället växer fram, 
åtminstone när det gäller den statligt styrda processen. Under dessa år har 
Handölsdalens sameby också bevittnat en inflyttning av samer från andra 
områden med delvis andra traditioner, vilket ger oss en möjlighet att studera 
eventuella skillnader i vad som kan kallas platsidentitet, inom en och samma 
sameby. Det är dock nödvändigt att göra utblickar längre bakåt i tiden för att 
ge sammanhang åt de processer som studeras. 

I undersökningen försöker jag närma mig relationen mellan landskap och 
identitet från två huvudsakliga perspektiv: utifrån och inifrån. Utifrånper-
spektivet innebär här att teckna en bild av den statliga samepolitikens rums-
liga uttryck i svenska Sapmié (Sàpmi, Sameland) generellt, och i Handölsda-
lens sameby specifikt. Fokus ligger främst på förändringar i lagstiftning och 
andra officiella beslut som påverkar bosättning och markanvändning; kort 
sagt, på övergripande institutioner och strukturer som påverkar såväl land-
skapet som individens verksamhet i detsamma. Utifrånperspektivet innebär, 
precis som en stor del av den politik som står i fokus, att tonvikten ligger på 
samerna som grupp. Utifrånperspektivet innebär också att landskapet be-
skrivs i generella termer, i likhet med en topografisk karta i vilken informa-
tionsinnehållet av nödvändighet måste begränsas och standardiseras. Inifrån-
perspektivet, däremot, innebär att fokus förskjuts till den enskilda samen. 
Målet är att lyfta fram hur han eller hon tolkar sin situation och identitet i 
relation till de övergripande strukturerna, och hur denna tolkningsprocess 
uttrycks i eller genom det lokala landskapet. På den här undersökningsnivån 
blir det därför viktigt att beakta landskapets detaljrikedom och variation, och 
även lyfta fram sådant som är svårt, eller omöjligt, att återge ur det mer di-
stanserade utifrånperspektivet: känslor, minnen, och händelser som aldrig 
nedtecknats. 

Undersökningen vägleds av följande frågor, varav den första tar avstamp i 
utifrånperspektivet medan de sista två frågorna utgår från ett inifrånperspek-
tiv: 

1. Vilken inverkan har statens samepolitik, i synnerhet rörande mark-
rättigheter och rumslig förvaltning, haft på samernas brukande av 
landskapet, i Sapmié respektive Handölsdalens sameby? 

2. I vilken utsträckning fungerar samebyn som en identitetsskapande 
rumslig enhet för samer i Handölsdalens sameby? Vilka begräns-
ningar respektive möjligheter lyfts fram av samerna själva? 

3. Hur formar samer i Handölsdalens sameby sin geografiska identitet, 
och vilka spår av kontinuitet och förändring kan skönjas i utveck-
lingen av densamma? 
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Vem är same? 
I uppsatsens teoretiska kapitel (kapitel 2) kommer studiens centrala begrepp, 
till exempel landskap, plats och identitet, att diskuteras i relation till under-
sökningens analysram. I det här skedet vill jag emellertid klargöra hur jag 
använder benämningen same. 

Som antytts ovan betraktas samer ibland som en homogen grupp, ibland 
som en grupp bestående av olika särintressen och kulturella särdrag. De van-
ligaste kategoriseringarna utgår från geografisk hemvist, språk, samt lev-
nadssätt. Tidigare var språket nära knutet till geografisk hemvist, men i och 
med förflyttningar och samhällets urbanisering är inte längre den språklig-
geografiska indelningen lika tydlig. 

Vad gäller språk talar samer, i alla fall ursprungligen, en av flera samiska 
språkvarianter. Det samiska språket tillhör den finskugriska språkfamiljen 
och samiska talas traditionellt sett över delar av Norge, Sverige, Finland och 
Ryssland. I Sverige talas samiska i landets norra hälft, ner till Dalarnas län i 
söder. Nord- och lulesamiskan (som är varianter inom den centralsamiska 
huvuddialekten, tillsamamns med den nästan utdöda pitesamiskan) hör tradi-
tionellt sett hemma i Norrbotten, medan sydsamiskan (som tillsammans med 
umesamiskan bildar den sydsamiska huvuddialekten) talas i huvudsak söder 
därom. De samiska språken, eller dialekterna, från norska kusten och fjällre-
gionen till Kolahalvön bildar i själva verket en oavbruten följd, där det näs-
tan alltid är möjligt att förstå språket i det angränsande området: samer från 
platser belägna långt från varandra förstår dock inte utan vidare varandras 
dialekter. På grund av förflyttningar talas idag sydsamiska och nordsamiska i 
Handölsdalens sameby, dialekter som skiljer sig ganska påtagligt från var-
andra. 

Vad gäller skillnader i levnadssätt finns givetvis också en geografisk 
koppling. Renskötande fjällsamer flyttar sina hjordar relativt långt mellan 
hög- och lågland, medan skogssamerna i området mellan kustbygd och fjäll 
är mer stationära. Skogssamerna har av tradition livnärt sig i hög utsträck-
ning på jakt och fiske vid sida av renskötseln. I Nordnorge finns sjösamer 
som lever av kustfiske.8 Historiskt förekommer även andra kategorier. 
Sprintlappar var renskötare och mångsysslare utan lappskatteland, och sock-
enlapparna – som egentligen var skogssamer - var motsvarigheten till södra 
Sveriges rackare med uppgift att slakta hästar och andra tamdjur åt bönder-
na.9 Ibland förekommer benämningen icke-renskötande same, men i mångas 
öron uppfattas den benämningen som lika märklig som beteckningen icke-

                                                 
8 Carlsson, H. (2006). Same och lapp - i tid och otid . Skellefteå: Ord & visor 
9 Svanberg, I. (1999).  Hästslaktare och korgmakare: resursutnyttjande och livsstil bland 
sockenlappar . Umeå: Johan Nordlander-sällsk Svanberg, I. & Tunón, H. (red.) (2000).Samisk 
etnobiologi: människor, djur och växter i norr . Nora: Nya Doxa 
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bonde. Ytterligare en diskutabel kategori är lapp, som ibland används också 
av samer om renskötande samer. 10 

                                                 
10Wiinka, B och Wiinka, V. (2006). Har du slutat vara lapp? . (Umeå: B. och V. Wiinka) 
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Figur 1. Sveriges 51 samebyar. Handölsdalens sameby (nummer 29) är en av de 
sydligaste. Källa: Webbportalen Sàpmi11 (www.samer.se). 

I min uppsats används oftast benämningen same i betydelsen allmänheten 
samer, men i de empiriska kapitlen övergår same till att betyda samerna i 

                                                 
11 Webbportalen Sàpmi (2011-01 30) (www.samer.se). 
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fallstudieområdet. När så behövs preciseras samer till dem som står utanför 
renskötseln eftersom det inte går att identifiera levnadssättet till någon speci-
ell kategori. Samerna i fallstudieområdet har olika bakgrund både när det 
gäller ursprungsland (svenska och norska samer), svenskspråkvarianter (syd-
samiska och nordsamiska) och levnadssätt (skogssamer, fjällsamer, rensköta-
re, jägare, fiskare, gårdsbrukare, mångsysslare, turistföretagare, slöjdare, 
förädlare av renkött och pensionärer). 

Figur 2. Samiska dialektområden: 1. sydsamiska;  2. umesamiska; 3. pitesamiska; 4. 
lulesamiska;  5. nordsamiska; 6. skoltsamiska; 7. enaresamiska; 8. kildinsamiska; 9 
tersamiska. Genom flyttningar har dialektområdena sammanblandats i viss utsträck-
ning. Källa: Labba, P. S.12 

Uppsatsens disposition 
Vad som följer efter detta inledningskapitel är en teoretisk diskussion om 
landskapsbegreppet och hur det används i uppsatsen (kapitel 2). Fokus ligger 
på människans förhållande till landskapet och hur detta förhållande kan stu-
deras vetenskapligt. Därefter redogör jag för den metod och de material som 
används i undersökningen (kapitel 3). Metodkapitlet följs av ett i huvudsak 
litteraturbaserat kapitel som sammanfattar relationen mellan staten och sa-
mer i allmänhet i ett historiskt perspektiv (kapitel 4). Fokus ligger på geogra-
fiska aspekter så som beslut och lagar gällande markrättigheter och areell 
näringsverksamhet, bosättningspolitik, samt förändringar i den rumsliga 

                                                 
12 Labba P. S. (2004), Samiska språket, http://www.saami.info/sprak/sprak.pdf 
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domänstruktur som berör samernas vardag. Tonvikten ligger alltså på ut-
ifrånperspektivet. Därefter följer två kapitel som berör Handölsdalens same-
by. I första av delen av kapitel 5 ges en naturgeografisk redogörelse för 
Handölsdalens sameby samt en beskrivning av markanvändningen i generel-
la drag. I den andra av delen av kapitlet redogörs för de gruppidentiteter som 
förekommer i samebyn, och hur dessa relaterar till landskapet och samebyns 
rumsliga organisation. 

Den delen av kapitlet utgår till stor del från ett inifrånperspektiv, eftersom 
det baseras på intervjuer med personer bosatta i samebyn, och syftar till att 
uppdaga sådant som svårligen kan fångas av utifrånperspektivet, och som 
delvis är ett resultat av statens maktutövning. Hit hör de sociala och politiska 
relationer som utvecklats inom samebyn, inklusive anspråk på mark och 
territorium; det handlar om ett slags rumslig identitetspolitik som inte är 
direkt synlig för den utomstående. I det sista kapitlet som handlar on Hand-
ölsdalens sameby (kapitel 6) ligger fokus på den enskilda individen och hen-
nes platsförankring. I uppsatsens sista kapitel (kapitel 7) diskuterar jag studi-
ens slutsatser. 
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2. Landskap, territorium och identitet 

 
Ordet landskap är väl etablerat inom den geografiska forskningen, men ock-
så bland människor utanför forskarvärlden. Att ordet används så ofta och i 
vitt skilda sammanhang, innebär att det definieras på så många olika sätt, att 
det ger upphov till ett flertal associationer. I det här kapitlet ska jag samman-
fatta några av de huvudsakliga ”skolbildningarna” inom landskapsforskning-
en, samt diskutera förhållandet mellan landskap och identitet. En viktig länk 
i det förhållandet är territoriet och de institutioner eller maktstrukturer som 
verkar inom territoriets gränser; det är i det här sammanhanget som det blir 
relevant att skilja mellan inifrån- och utifrånperspektiv i studier av landskap 
och identitet. Slutligen tar kapitlet upp något om samisk identitet i geogra-
fiskt perspektiv. 

Landskapsforskningen – några huvudspår 

Landskap som region 
Historiskt sett har geografiämnet utvecklats ur ett intresse för jordytans utse-
ende och förändring. Ordet landskap kom tidigt att referera till en del av 
jordytan, som kännetecknades av en intern regelbunden vad gäller landfor-
mer. Sedan mitten av 1800-talet och en bit in på 1900-talet var många geo-
grafer sysselsatta med att kartera jordytan på basis av olika variabler; syftet 
var att avgränsa områden, eller regioner, som uppvisade särdrag i förhållan-
de till varandra.13 Dessa landskapsregioner formades, menade man, av speci-
fika kombinationer av naturgivna och kulturbundna processer. I ett tidigt 
skede tillmätte man naturen och de fysikaliska processerna den kanske vikti-
gaste rollen i förändringsprocessen, men senare kom allt mer fokus att riktas 
mot människans inverkan på landskapet. I en kritik mot naturdeterminismen 
menade till exempel den franske geografen Vidal de la Blache (under det 
tidiga 1900-talet) att människan har en förmåga att såväl anpassa sig till och 
                                                 
13 Ett exempel på en landskapsavgränsande ansats, visserligen av experimentell och för tiden 
nydanande karaktär, är Granö, J.G. (1997) [1929]. Pure geography. Baltimore: Johns Hopkins 
University Press. 
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förändra de naturgivna förutsättningarna; genom historien vävdes kulturen 
(folket) samman med dess landskap, så att de blev som två sidor av samma 
mynt.14 Landskap var mer eller mindre synonymt med bygd eller region, och 
uttryckte invånarnas genre de vie. Detta synsätt betonade ofta stabiliteten, 
den långa kontinuiteten, i landskapet och kulturen. Det var också landsbyg-
den, som vid sekelskiftet år 1900 ännu inte förändrads radikalt av mekanise-
ringen och urbaniseringen, som fick mest uppmärksamhet av dessa geogra-
fer. 

I Nordamerika, som upplevde en markant kultur- och landskapsomvand-
ling, inte minst i samband med koloniseringen av Västern under 1800-talet, 
betonade C. O. Sauer den förändring som landskapet genomgår, från ett na-
turligt ursprungligt landskap till ett kulturlandskap som i sig förändrades i 
takt med att den ena kulturen avlöste den andra.15 Sauer intresserade sig ock-
så för hur kulturspridning och migration speglades i landskapet. Detta inne-
bar att kulturlandskap inte så enkelt kunde likställas med varaktigt avgränsa-
de kulturområden. I fokus för den här typen av kulturlandskapsstudier var 
dock fortfarande det synliga och fysiskt påtagliga landskapet (ofta ruralt) och 
hur det organiserades för att tillgodose nödvändiga behov, som mat och hus-
rum. Förändringar i landskapet tolkades ofta som resultat av till exempel 
kolonisation och förändrat befolkningstryck samt jordbruks- och transport-
tekniska innovationer. 

Denna typ av historisk-geografisk forskning kom att bli såväl långvarig 
som produktiv i Europa och Nordamerika, och utvecklades i takt med forsk-
ningstekniken. Efterhand kom uppmärksamheten på landskapet som uttryck 
för ett folk eller en nation att bli mindre intressant. Forskningen inriktades på 
att använda landskapet som ett källmaterial i sökandet efter svar på historis-
ka frågor som rörde till exempel ägandeförhållanden och försörjning, där 
också de naturgeografiska förutsättningarna är av betydelse. Metodmässigt 
låg tonvikten på fältobservationer, fältmätningar, kartering, och arkivstudier, 
i syfte att finna kausala samband som fick uttryck i landskapet. I Sverige ser 
vi prov på sådan forskning i till exempel G. Enequists och E. Bylunds land-
skaps- och bebyggelsehistoriska studier i Norrland, och senare även en rad 
landskapshistoriska forskningsprojekt av tvärvetenskaplig karaktär.16 

                                                 
14 Vidal de la Blache, P. (1926).  Principles of human geography . New York: Henry Holt and 
Co. 
15 Sauer, C. O. 1963 (ursprungligen 1925), The Morphology of Landscape. I: Leighly, J. 
(red.), Land and Life. A selection from the writings of Carl Ortwin Sauer (California: Univer-
sity of California Press). 
16 Helmfrid, S. 2000, Gerd Enequist och bebyggelsegeografien. I Aldskogius, H. (red.), Gerd 
Enequist. Professor i kulturgeografi 1949-1968. Föredrag och inlägg vid ett symposium i 
Uppsala 1999 (Kulturgeografiska inst., Uppsala: Forskningsrapporter Nr 110) s. 21-37. För 
moderna exempel på forskningsprojekt, se även Helmfrid, S. (temared.) 1994, Kulturlandska-
pet och bebyggelsen, (Stockholm: Sveriges nationalatlas), s. 18-29. 
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Landskap som livsvärld 
Vid 1960-talets slut, parallellt med den fortsatta utvecklingen av de försörj-
ningsrelaterade landskapsstudierna, väcktes ett intresse för landskapet som 
människans direkt upplevda miljö. Den teoretiska inspirationen hämtades 
från bland annat existentialismen och fenomenologin och uppmärksamheten 
riktades mot individens upplevelse av landskapet och hur landskapet tillmäts 
betydelse, eller mening, på basis av känslor och personliga erfarenheter. Till 
viss del kom detta som en kritik mot det tidigare dominerande (positivistiskt 
inspirerade) förfarandet som innebar att forskningen skulle skilja mellan 
subjekt och objekt, eller mellan en inre (personligt färgad) och yttre verklig-
het. A. Buttimer menade att ett tillvägagångssätt som ger företräde åt det 
objektiva och externa (individens yttre omständigheter), förbiser flera frågor 
som är av direkt relevans för människans livsvillkor.17 De kategoriseringar, 
avgränsningar och benämningar, liksom det på känslor avskalade landskapet 
så som det behandlades i en stor del av den geografiska forskningen, låg ofta 
långt från det landskap som individen upplevde. Metodmässigt innebar detta 
att forskaren måste sätta sig in i människans föreställningsvärd och undersö-
ka hur ”mening” uppstår i mötet mellan individens medvetande och den yttre 
världen. Det landskap som framträder genom denna fenomenologiska ansats 
är alltså inte lika givet, och landskapsuppfattningen skiljer sig åt mellan in-
divider och även kulturer. Det går heller inte att dela upp landskapet i en 
objektiv respektive subjektiv del; varje landskap befinner sig längs en gli-
dande skala mellan objektivt och subjektivt. 

Betoningen på hur landskapet blir meningsfullt i humanistisk och feno-
menologisk bemärkelse, innebär att forskningen anammade metoder och 
material som tidigare var lågt prioriterade, eller som ansågs vara ovetenskap-
liga. E. Bunkše är ett exempel på en forskare som genom att studera land-
skapsmåleri, dagböcker och skönlitteratur, försökt tränga in i landskapet som 
ett uttryck för den ”vanliga människans” förställnings- och känslovärld.18 
Denna humanistiskt inspirerade geografi betonade inte minst den ”livspro-
cess” varigenom landskapet blir i det närmaste synonymt med hem: 

To dwell implies more than to inhabit, to cultivate, or to organize space. It 
means to live in a manner which is attuned to the rhythms of nature, to see 
one’s life as anchored in human history and directed toward a future, to build 
a home which is the everyday symbol of a dialogue with one’s ecological and 
social milieu.19 

                                                 
17 Buttimer, A. (1976), Grasping the Dynamism of Lifeworld, Annals of the Ass. of Am. Ge-
ographers, Vol. 66, No. 2. 
18 Bunkše, E. (1978), Commoner Attitudes toward Landscape and Nature, Annals of the Ass. 
of Am. Geographers Vol. 68, Nr. Bunkše, E..(2007): Feeling is believing, or landscape as a 
way of being in the world. Geogr. Ann., 89 B (3): 219–231. 
19 Buttimer, A. (1976), s. 277. 
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På sätt och vis finns likheter med den tidigare landskapsforskningen som 
företräddes av till exempel Vidal de la Blache, men det finns viktiga skillna-
der. Intresset vilade nu på landskapet som en direkt upplevd miljö, vilket 
innebär att fokus riktades mot individen snarare än samhället eller kulturen 
som homogen grupp. Forskningen skulle studera landskapet ur ett inifrån-
perspektiv, till skillnad mot det mer distanserade, objektiva tillvägagångssät-
tet som kännetecknade en stor del av den tidigare forskningen. E. Relph de-
lade in denna upplevelse i grader av intensitet som berodde på individens 
”position” i förhållande till den specifika miljön: existential outsideness, 
objective outsideness, incidental outsideness, vicarious insideness, behavui-
oural insideness, empathetic insideness, och existential insideness. För 
Relph hamnade mycket av den tidigare geografiska forskningen i fältet ob-
jektive outsideness, som han förknippade med katalogisering och ”neutralise-
ring” av geografisk information. Detta perspektiv gick, enligt Relph, miste 
om mycket av den geografi som är relevant för människan och som äger en 
högre grad av autenticitet – den återfinns i fältet existential insideness: 

To have roots in a place is to have a secure point from which to look out on the world, 
a firm grasp of one’s own position in the order of things, and a significant spiritual 
and psychological attachment to somewhere in particular. […] Existential insideness 
characterizes belonging to a place and the deep and complete identity with a place that 
is the very foundation of the place concept.20 

Det här innebar samtidigt att landskapet, i den mån begreppet användes, 
”krympte” till människans omedelbara upplevelse av sin omgivning; enligt 
G. Setten ledde detta till att begreppen landskap och plats ofta smälte sam-
man i forskningen.21 Ej heller var man särskilt intresserad av landskapet som 
en region med en unik kultur- och naturpräglad historia; uppmärksamheten 
vilade snarare på vardagslandskapet (nutida eller historiskt) och de detaljer 
som människor medvetet eller omedvetet tillmätte betydelse. 

Den humanistiska ansatsen bidrog således till att problematisera begrep-
pet landskap, dess innebörd. D. Meinig menade att om man låter tio personer 
betrakta ett och samma landskap kommer de tillsammans att betona tio olika 
aspekter av landskapet – en ser fattigdom, en ser historia, en ser natur, en ser 
ideologi, och så vidare22 Y.-F. Tuan och D. Lowenthal har arbetat på ett lik-
nande sätt, om än inte lika inriktade på den enskilda individen. De försökte 
identifiera kulturella särdrag i det känslomässiga förhållandet till landskapet; 
man kan här tala om erfarenhetsmässigt eller kulturellt betingade landskaps-

                                                 
20 Citerat från Relphs E. bok Place and Placenlessness, i Peet, R. (1998), Modern Geographi-
cal Thought (Oxford: Blackwell), s. 50. 
21 Setten, G. (2006) 'Fusion or exclusion? Reflections on conceptual practices of landscape 
and place in human geography', Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geogra-
phy, 60: 1, 32 — 45 
22 Meinig, D. 1979, The Beholding Eye. Ten Versions of the Same Scene. I: Meinig, D. (red.), 
The Interpretation of Ordinary landscapes. Geographical Essays (Oxford University Press). 
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preferenser eller -ideal.23 Vad dessa forskare intresserade sig för var bland 
annat hur dessa ideal eller idéer (som alltså kan sakna tydlig koppling till 
materiella villkor) bidrog till att forma landskapet, men också till hur männi-
skor identifierade sig med landskapet. 

Det fenomenologiska sättet att studera sig landskapet har fått stort gehör 
inom till exempel antropologin, inte minst tack vare T. Ingold.24 Inspirerad 
av bland annat Ingold, har H. Lorimer gjort en belysande studie av hur Mikel 
Utsi, en renskötare från Sarekområdet, identifierar sig med landskapet.25 
Mikel gifte sig år 1947 med Cambridge-antropologen E. J. Lindgren, vars far 
var svensk. Tillsammans iscensatte de ett våghalsigt experiment genom att 
Mikel flyttade sin renhjord till Skottland i början av 1950-talet. Utåt sett 
hoppades de att renskötseln skulle bli en ny försörjningsmöjlighet i det glest 
befolkade skotska området, även om det säkert också handlade om att ma-
karna skulle komma närmare varandra. Mikel söker genom sina minnen och 
genom historierna överföra det norrbottniska landskapet till det nya, från 
början okända, skotska landskapet. Till exempel namnger han landmärken 
med namn från sina tidigare hemtrakter, allt i samband med en dwelling-
process som syftar till att binda samman person och plats. Liknande exempel 
kan hittas också innanför Sveriges gränser Bland annat tvångsförflyttades 
nordsamer från Karesuandoområdet söderut, under 1920-talet, till områden 
med delvis annan miljö och andra traditioner. 

Landskap som maktkamp 
Den humanistiska forskningen bidrog alltså till att öka intresset för de olika 
sätt som ett och samma landskap kan tolkas på. Framåt slutet av 1980-talet 
blev det populärt att likna landskapet vid en text. Att läsa landskapet innebar 
att tolka textens (landskapets) symboler och ”författarna” bakom texten 
(landskapet), framförallt författarnas intentioner. Landskapet sågs här som 
ett sätt att förmedla budskap, men eftersom samhället består av en mängd 
olika ”läsare” blir landskapet ett uttryck för en ständigt pågående diskussion, 
eller kamp, om vem som har tolkningsföreträde. Återigen riktades kritik mot 
den ”traditionella” forskningen, framförallt inom den engelskspråkiga geo-
grafin, för att den inte problematiserade denna tolkningskamp. J. Duncan 
menade till exempel att Sauer utgick from en naiv syn på kultur som något 
avgränsbart och materiellt, och som uppfattas på liknande sätt av dess med-
lemmar. Duncan förespråkade mer fokus på de motsättningar som finns i 

                                                 
23 Lowenthal, D. (1979). Age and Artifact. Dilemmas of Appreciation; Thought and landscape 
The Interpretation of Ordinary Landscapes. Geographical Essays (Oxford : Oxford Univer-
sity Press) och Tuan Y.- F. (1979) The Eye and the Mind’s Eye. Meinig D. (red.). The Inter-
pretation of Ordinary Landscapes. Geographical Essays (Oxford : Oxford University Press)  
24 Ingold, T. (1993). The temporality of the landscape, World Archaeology 25:2, 152 /174. 
25 Lorimer H (2006): Herding memories of humans and animals, Environment and Planning 
D: Society and Space 2006, volume 24, s. 497-518 
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samhället (till exempel om resurser, om identitetsmarkörer i landskapet) och 
ett kritiskt studium av vad landskapet egentligen representerar.26 

Synsättet var starkt påverkat av marxismens sökande efter politiska och 
ekonomiska strukturer som verkar bakom den ”skenbara” verkligheten, det 
skenbart värdeneutrala landskapet: ”landscape is the discursive terrain ac-
ross which the struggle between different, often hostile, codes of meaning 
construction has been engaged.”27 D. Cosgrove identifierade renässansen 
som den period som på ett avgörande sätt förändrade samhällets förhållande 
till landskapet. Under den perioden fick samhällets elit ett förnyat intresse 
för geometri och dess användbarhet inom arkitektur, stadsplanering och 
estetik. till exempel utnyttjades det geometriska perspektivet flitigt för att 
manipulera betraktarens blick, och för att skapa illusioner av verklighet. 
Motivet i en målning kunde uppfattas som så verkligt att representation och 
verklighet smälte samman; på ett liknande sätt kunde stadsdelar, parker, 
herrgårdsmiljöer med mera, struktureras på ett sådant sätt att besökarens 
blick styrdes mot det som eliten ansåg vara viktigt, medan det som utmanade 
elitens maktposition, doldes. Landskap blev enligt Cosgrove synonymt med 
”ett sätt att se” (a way of seeing) snarare än ett fysiskt påtagligt objekt. 

Under samma period utvecklades även kartografin på ett revolutionerande 
sätt; topografiska kartor, liksom fastighets- och skifteskartor, blev enligt 
Cosgrove snabbt viktiga instrument i elitens maktutövning. Kartan tycktes 
ge innehavaren (till exempel kronan, staten, adeln) kontroll över stora land-
områden och också över den ”rätta” tolkningen av landskapet och dess invå-
nare. Genom kartan skapades en bild av landskapet som var standardiserad 
vad gäller information och kartsymboler. Kartan och dess aura av vetenskap-
lig sanning, innebar enligt Cosgrove att utifrånperspektivet, eller ovanifrån-
perspektivet, gavs tolkningsföreträde. Detta kom också, enligt samma förfat-
tare, att utnyttjas i utvecklingen av kapitalismen. Kartan visade ofta det som 
var väsentligt ur ett maktekonomiskt perspektiv, det vill säga resurser och 
ägandeförhållanden, och kartan möjliggjorde också att fastigheter bytte ägare 
eller kunde köpas, utan att köpare eller säljare behövde vara på plats. Bruka-
ren av marken (i den mån han inte var ägare) och hans eller hennes inifrån-
perspektiv, saknade nämnvärd betydelse. Den till viss del marxistiskt inspi-
rerade ansatsen, och klassperspektivet, har utnyttjats av flera forskare i syfte 
att uppdaga sociala missförhållanden bakom landskapets till synes välordna-
de fasad.28 I detta ligger också en kritik mot vissa varianter av humanistisk 

                                                 
26 Duncan, J. (1980). The Superorganic in American Cultural Geography. Annals of the Ass. 
of Am. Geographers, Vol. 70 (2), s.181-198. 
27 Daniels, S. & Cosgrove, D., (1993), Spectacle and Text: Landscape metaphors in cultural 
geography. I: Duncan, J & Ley, D. (red.), Place/Culture/Representation (London: Routledge). 
28 Mitchell, D. (2003): ‘Cultural landscapes: just landscapes or landscapes of justice?’, Pro-
gress in Human Geography 27 (6): 787–796  
Matless, D. (1998).  Landscape and Englishness . London: Reaktion 
Wylie, J. (2007): Landscape. Routledge, London & New York 
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geografi, som i sökandet efter inifrånperspektivet bortser från de samhälls-
strukturer som påverkar individens förhållande till landskapet. 

Landskap, lag och sedvana 
Inom den angloamerikanska landskapsforskningen har alltså tongivande 
forskare framhållit – om än från olika perspektiv – att landskap är ett slags 
illusion eller symbolisk representation, som exkluderar vissa grupper eller 
alternativa landskapstolkningar, eller utövar makt över vissa människor eller 
grupper. En som vänt sig emot detta är K. R. Olwig, som menar att till ex-
empel Cosgrove’s synsätt är starkt bundet till den dominerande innebörden 
av ordet landscape i engelskan, nämligen som en vy (möjligen lantlig och 
idyllisk) betraktad på avstånd. I den ursprungliga germanska betydelsen, som 
Olwig menar har levt kvar i framförallt Norden, binder landskap samman 
den fysiskt påtagliga verkligheten, samhällets ideal, och territorium. Med 
ideal åsyftas i första hand lagar och sedvanor, det vill säga det som ansågs 
vara rätt respektive fel. Olwig exemplifierar med de gamla landskapen. Ett 
landskap utgjorde ett område inom vilket en bestämd lag gällde (land-
skapslagen), men landskap var också benämningen på den representativa 
församling (landscape polity) och det möte som diskuterade och fastställde 
lagarna. Det fysiskt påtagliga landskapet speglade således de värderingar, 
den moral, som dess befolkning bar på. Detta gäller även idag. Människan är 
högst delaktig i landskapet, människan ristar in sig i landskapet genom tradi-
tion och handling.29 Landskap kan alltså inte tolkas som något som betraktas 
på avstånd. 

Olwig har tillsammans med andra ökat intresset för hur samhällets mora-
liska värderingar, som de framträder i lag och sedvanerätt, formar och speg-
las i det fysiskt påtagliga landskapet.30 Elitens ideallandskap, om man så vill, 
måste kontrasteras här mot vad som faktisk sker i vardagslandskapet.31 En 
intressant fråga i sammanhanget är hur lokala eller regionala traditioner, eller 
sedvanor, som i sig kan förändras över tid och som uttrycks i handling, för-
håller sig till formell och nedtecknad lag. Sedvanor kan övergå från att vara 
informella till att formaliseras och så småningom övergå till en oskriven 
sedvanerätt, ofta för att reglera markanvändningen. Husbehov är exempel på 
ett sedvanerättsligt begrepp som i till exempel samiska sammanhang reglerar 
resursuttag när det gäller renbete, jakt och fiske: detta lever kvar än idag som 
en starkt bindande morallag på många områden i Sapmié.32 Formaliseringen 

                                                 
29 Olwig, K.R. (2002), Landscape, Nature and the Body Politic. From Britain’s Renaissance 
to America’s New World. (Madison: University of Wisconsin press), s. 20-21. 
30 Jones, M. (2006) se även Setten G. (2006) 
31Olwig K.R. (2004). Landscape Justice, Morality and the Law of the Land. Jones, M. & 
Schanche, A. (eds.). Landscape, Law and Customary Rights. Report from a Symposium in 
Guovdageaidnu  Kautokeino 26 /28 March 2003. Diedut 3:2004, s. 163 /171. 
32 Setten G. (2006) 
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är ofta ett uttryck för interaktionen mellan den centrala auktoriteten (till ex-
empel statsmakten) och den lokala allmänhetens institutioner.33 

Inom ett samhälle kan denna formalisering ske nedifrån och uppåt eller 
tvärtom. I det första fallet är det ofta vanliga människors behov (materiella 
eller mer symboliska), i det andra statens behov, som styr. När nationalpar-
ker bildas (som i den svenska fjällregionen) råder ofta det motsatta förhål-
landet mot när sedvanerätt blir till lag; den centrala maktens lagstiftning sker 
ofta mot lokala opinioner och får därmed inte legitimitet hos allmänheten34. 
Nationalparken bryter, så att säga, mot den lokala sedvanan vad gäller re-
sursutnyttjandet, men också mot ett lokalt sätt att tolka landskapets värde. I 
praktiken sker ibland ett slags interaktion mellan lag och lokal tradition, eller 
en parallell existens av två regelsystem. Ett belysande exempel på detta är 
när den sovjetiska ockupationsmakten avskaffade den privata äganderätten 
till mark i Estland vid tiden för Andra världskriget, och sedermera införde 
stora kollektivjordbruk. P. Maandi har visat hur den formella äganderätten 
från tiden före ockupationen ibland levde kvar som ett slags inofficiell (och 
förbjuden) sedvanerätt; ibland utnyttjade människor vissa resurser som om 
de fortfarande var ägare och då de gamla fastighetskartorna hade konfiske-
rats blev enskilda landskapselement (till exempel träd och stenmurar) viktiga 
som ägandemarkörer.35 Genom dessa handlingar överfördes minnet av ägan-
derätten till kommande generationer och de markerade, tillsammans med 
”estniska” landskapselement, en lokalt förankrad syn på rättvisa och moral. 
Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att landskapselementen fick en speci-
fik betydelse just på grund av det övergripande politiska sammanhanget.  

Syftet med formella lagar och sedvanor kan alltså på ett plan vara praktis-
ka (till exempel att reglera och hushålla med naturresurser), men på ett mer 
abstrakt plan kan de syfta till att upprätthålla sociala normer. I vissa fall för-
knippas ett visst landskap med ett visst uppförande. Ett bra exempel på detta 
är D. Matless studier av kopplingen mellan engelskhet och landskap. När 
industriarbetarklassen fick mer fritid blev det allt vanligare att arbetarfamil-
jer sökte sig ut på den av de rikare klasserna förvaltade landsbygden; för att 
säkerställa att arbetarna betedde sig på ett sätt som, så att säga, passade land-
skapet startades olika uppfostrande kampanjer.36 Svenska turistföreningens 
etablering av fjällstugor och vandringsleder kan betraktas som ett liknande 
försök att etablera ett visst landskapsbeteende, som inte alltid ses med blida 
ögon av lokala samer.37 I min egen geografiska studie av samers identitet 

                                                 
33 Olwig K.R. (2005a):The Landscape of ‘Customary’ Law versus that of ‘Natural’ Law, 
Landscape Research Vol. 30, (3), s. 299 – 320. 
34 Olwig, K.R. (2005b). ‘Editorial: Law, polity and the changing meaning of landscape’, 
Landscape Research 30 (3): s. 293–298.. 
35 Maandi, P. (2009). The silent articulation of private land rights in Soviet Estonia: A geo-
graphical perspective, Geoforum Vol. 40, No. 3  s. 454-464. 
36 Matless, D. (1998). 
37 Ljungdahl, E. (2008). 
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måste jag alltså vara uppmärksam på olika sätt att leva i (dwell) landskapet 
och hur detta påverkar en persons eller en grupps förhållande till landskap. 
Det står också klart att förhållandet påverkas starkt av det övergripande terri-
toriella sammanhanget och dess förändring. I nästa avsnitt behandlar jag 
därför hur territorier skapas. 

Territoriella anspråk och identitet 
Jag har nu berört hur landskapet kan tolkas och organiseras av samhället 
(oavsett nivå) för att tillgodose materiella behov och för att upprätthålla ord-
ning genom lagar och värderingar. Ordningen innebär i praktiken att ett om-
råde hålls samman, att det finns ett enande kitt. I såväl den marxistiskt inspi-
rerade forskningen, som den forskning som betonar kopplingen mellan land-
skap och praktik, uppmärksammas att de ordnande principerna och de terri-
torier som de gäller, förändras över tid. För att närmare kunna granska den 
samiska identiteten i ett territoriellt och landskapsligt perspektiv behöver vi 
veta mer om de mekanismer som är delaktiga i processen. 

Vi kan närma oss territoriets ursprung och roll på olika sätt. På en gene-
rell nivå är upprättandet och försvar av territorier ett sätt att utöva makt med 
framförallt nationella intressen som utgångspunkt.38 I ett etologiskt perspek-
tiv är territorier ett genetiskt fenomen som får oss att avgränsa, markera och 
försvara områden.39 I sin mest extrema form är det en närmast djurisk drift, 
men med en mer modern etologisk syn är det ett beteendemönster som fram-
kommer under vissa omständigheter. Ett tredje synsätt är att territorier är 
sociala fenomen som förutsätter ett kommunikativt handlande; territoriet är 
den rumsliga aspekten av gemensamma meningssystem.40 Detta modernare 
synsätt är utgångspunkten för min undersökning. 

Vilka är då de mekanismer som bildar och håller samman ett territorium? 
Med regionen i fokus har A. Paasi identifierat fyra överlappande faser i den 
process varigenom territorier bildas eller ”institutionaliseras”.41 Institutiona-
liseringen av en region kan indelas i fyra olika faser. Den första fasen inleds 
om territoriella förutsättningar finns, som kan vara fysiska och/eller bäras 
upp av en gemensam idé. Under den andra fasen sker en medveten utveck-
ling av en gemensam symbolik, ofta förknippat med ett specifikt språk (in-
klusive skriftspråk) eller en dialekt i vilken regionen också namnges. Resul-
                                                 
38Taylor, C. (1989). Sources of the self: the making of the modern identit . Cambridge: Camb-
ridge Univ. Press 
39 Malmberg, T. & Tonboe, J. (red.) (1994).  Territorialitet: rumlige, historiske og kulturelle 
perspektiver. 1. udg.., 1 opl. Odense: Odense Univ. forl. 
40 Habermas, J.; Cooke, M. (1981) Social Action, Purposive Activity, and Communication), 
On the Pragmatics of Communication.Cambridge, MA, USA: MIT Press, 1998. p 105-182. 
41 Paasi, A. 1986, The institutionalization of regions: theory and comparative case studies ; 
The institutionalization of regions : a theoretical framework for understanding the emergence 
of regions and the constitution of regional identity ; Neljä maakunta : Maantieteellinen tutki-
mus : aluetietoisuuden kehittymisestä. Joensuu: Joensuun yliopisto 
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tatet kan vara både inkluderande (att flera personer känner samhörighet med 
varandra och regionen) och exkluderande (att vissa grupper privilegieras). 
Till symboliken hör också skapandet av en gemensam historia, vilket till 
exempel B. Anderson menar bidrog till framväxten av en stark nationalism 
(till exempel i en region inom ett större imperium) under 1800- talet och 
1900-talets första hälft.42 Den tredje fasen innebär ett utvecklande och en 
expansion av antalet institutioner för att underbygga den territoriella retori-
ken och dess symboler; hit hör till exempel utvecklingen och centralisering-
en av skolväsendet och andra institutioner som bidrar till standardiseringen 
av normer och värderingar inom området. I förlängningen kan lokala särdrag 
eventuellt suddas ut. I den fjärde fasen erkänns den regionala identiteten av 
andra också, även om utifrånperspektivet utgår från en stereotyp bild av re-
gionen. 

Framväxten av en regional identitet sker alltså, enligt Paasi, såväl inifrån 
som utifrån. Detta kan relateras till diskussionen ovan om skillnaden mellan 
inifrån- och utifrånperspektivet vad gäller vår förståelse av landskapet, lik-
som till förhållandet mellan formell lag och lokala sedvanor. 

Kombinationen av krafter som verkar inifrån och utifrån har påvisats i fle-
ra studier av identitet och territoriella anspråk. I sin studie av sjösamer be-
skriver S. E. Grydeland landskapet som en arena för gräns- och identitets-
skapande processer.43 Han anknyter till Jenkins definition av social identitet 
som bygger på likheter och olikheter mellan olika människor.44 Avgörande 
för identiteten är hur man bestämmer vilka som är ”vi” respektive ”de 
andra”, men också hur ”de andra” betraktar sig själva och andra. Enligt F. 
Barth kan etnicitet förstås som ett upprätthållande av gränser mot andra som 
inte tillhör gruppen.45 Jenkins vidareutvecklar Barths övertygelse att ekolo-
giska frågor är särskilt viktiga, eftersom grupper konkurrerar om resurserna. 
Barth diskuterade redan 1969 kulturekologi, grader av kontakt mellan grup-
per av människor som utnyttjar samma eller olika ekologiska nisch.46 Jenkins 

                                                 
42 Anderson, B. (2006). Imagined communities: reflections on the origin and spread of nation-
alism. (Rev. ed.) London: Verso. 
Paasi använder Italiens nationsbildning som ett exempel på när de olika autonoma provinser-
na inordnas med en konstruktion av en gemensam historia som ett viktigt inslag. I Sverige kan 
Jämtlands införlivande med Sverige vara ett sådant exempel. Medan samernas uppdelning 
mellan fyra olika nationer Ryssland, Finland, Norge och Sverige är ett exempel på när histo-
rieskrivningen skiljer ett folk åt och nationens historia på det sättet helt överskuggar samernas 
egen historia. 
Om kriteriet för ett folk är att de har ett gemensamt språk kan man fråga sig om samerna i så 
fall består av flera folk.  
43Grydeland, S. E. (2000). Bosättningsmönster i en gammal sjösamisk bygd. Samisk etnobio-
logi red. Svanberg I. och Tunón H.. s. 71-90. 
44Jenkins, R. (2008). Social identity. 3. ed. London: Routledge 
45Barth, F. (red.) (1969).  Ethnic groups and boundaries: the social organization of culture 
difference . Oslo: Univ.-forl 
46 Barth (1969); se även Milton, K. (1996).  Environmentalism and cultural theory exploring 
the role of anthropology in environmental discourse. (Elektronisk resurs) London: Routledge 
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menar också att det långa tidsperspektivet, sambandet mellan nutid och då-
tid, ger förståelse för identitetens plasticitet.47 

Teoretiska lärdomar för denna studie 
Det här kapitlet inleddes med en redogörelse för några huvudspår i land-
skapsforskningens utveckling, från studier av landskapet som den fysiskt 
påtagliga jordytan som formas av natur och kultur, till studier av olika erfa-
renhetsgrundade upplevelser eller tolkningar av landskapet, till studier av de 
maktrelationer som finns i, och gör anspråk på landskapet. I samband med 
det sistnämnda behandlade jag också territoriet som ett rumsligt uttryck för 
identitet, samt som ett rumsligt sammanhang som påverkar människors 
handlingar i och relation till landskapet. Jag delar därmed Schanches upp-
fattning att landskapet har olika dimensioner: ett fysiskt rum (kopplat till de 
materiella villkoren), ett mentalt rum (kulturella och psykologiska uppfatt-
ningar och förtolkningar), och ett socialt rum (samarbetsformer och politiska 
strukturer och relationer).48 

För den här studien är alla dessa perspektiv, eller ingångar, viktiga. Jag 
menar att landskapet måste i första hand betraktas som både något objektivt 
och materiellt, men också bejaka betydelsen av de mentala föreställningar 
som enskilda samer har av detta landskap (inklusive minnen och symboler). 
Tidigare studier har bland annat påvisat lokala samers uppfattning av land-
skapet som besjälat, och som de på olika sätt offrar till.49 I det här samman-
hanget är det också viktigt att beakta de traditioner, den praxis, som landska-
pet i Handölsdalens sameby är förknippat med. Jag menar alltså att det mer 
avskalade utifrånperspektivet och det mer täta subjektiva inifrånperspektivet 
inte utesluter varandra; tvärtom påverkas de av varandra. Detsamma gäller 
den rumsliga organisationen av beslutsfattandet, som också kan studeras 
utifrån respektive inifrån. Jag kommer att beakta de formella (av staten på-
bjudna) rumsliga strukturer som har varit och är av betydelse för resursan-
vändning och identitetsskapande (till exempel lappskatteland och samebyar), 
samt hur samer själva uppfattar dessa (till exempel genom anpassning eller 
motstånd).  

                                                 
47Jenkins R. (2008) 
48 Schanche A. (2004) 
49Kjellström, R. (2000). Samerna och landskapet. Samisk etnobiologi red. Svanberg I. och 
Tunón. H.  s. 59-70. 
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3. Metod och material 

Eftersom uppsatsen syfte är att undersöka sambandet mellan landskap och 
identitet bland samer, mot bakgrund av samhällets förändring generellt, och 
statens politik gentemot samer specifikt är metodvalet en avvägning mellan 
att använda den kvalitativa metodikens fenomenorienterade synsätt och en 
studie som är mer allmän med historiskt material som grund, främst av rätts-
historisk art. Studiens upplägg grundar sig på dynamiken i de olika synsätten 
i utifrån- och inifrånperspektiv. Det kan illustreras som i figur 3, i en metod-
tratt med olika nivåer, där den övre delen av tratten, territoriet, representeras 
mer av utifrånperspektiv. Detta är statens och ofta forskarens synsätt på hur 
landskapet organiseras. I min studie har detta perspektiv undersökts genom 
att historiska sekundärkällor, med särskild tonvikt på landskapets organisa-
tion, använts. Syftet med första frågan (se kapitel 1) är att besvara hur statens 
politik inverkat på samernas markanvändning50. 

                                                 
50 När det gäller regionalisering och identitet har Paasi (1986) gett verktyg för en analys av 
detta och hur morallandskapet kontrasterar mot det juridiska och statliga landskapet som 
Jones M (1988) “Land-tenure and Landscape Change in Fishing Communities on the Outer 
Coast of Central Norway, C. 1880 to the Present. Methodological Approaches and Modes of 
Explanation in Papers from the 1987 Meeting of the Permanent European Conference for the 
Study of the Rural Landscape”. Geografiska annaler. Series B. Human geography vol. 70B, 
n0 1, s. 197-204, och Olwig K.R. (2004). används för att komplettera Paasi´s mer teoretise-
rande forskning för min analys. När det gäller samernas förhållande till staten tillämpliga för 
analysen kan nämnas Elenius L. (2006), som skrivit om nationalstaterna och minoritetspoliti-
ken gentemot samerna, Korpijaakko-Labba K. (1985) om samerna och jordäganderätten och 
Sjölin R. (1981) om svensk politik mot samerna. När det gäller hur samerna historiskt organi-
serat sig har Kvenangen P. G. (2000) beskrivit Sijte-systemet och Grydeland (2000) om bo-
sättningsmönster i en gammal sjösamisk bygd. Samernas organisering i mer modern form har 
beskrivits av Lantto P. (2000). Tiden börjar på nytt: en analys av samernas etnopolitiska 
mobilisering i Sverige 1900-1950. Diss. Umeå: Univ., i hans analys av samernas etnopolitiska 
mobilisering. Han har också skrivit om tvångsförflyttningen av samerna, Lantto, P. (2008). 
"Att det för lapparne skulle vara likgiltigt hvar han flyttade": tvångsförflyttningar som pro-
blemlösning i svensk samepolitik.  Människor i norr: samisk forskning på nya vägar. s. 141-
166. När det gäller renskötsel har Kvist R. (1989), Arell N. (1977),·Manker E. (1947) och 
Beach H. (1981) gjort användbar forskning för min analys. Slutligen har Kjellström R. (2000) 
bidraget med samernas förhållande till landskapet. Ovan nämnda material innefattar de skriv-
na källorna som är av större vikt vid analys arbetet. En hel del av materialet som nämndes i 
förberedelse inför intervjuerna har också använts vid analysarbetet.  
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Figur 3. Metodtratt, med olika nivåer. 

På mellan nivån är samebyn av intresse. Här blir organisation av landska-
pet den vardagliga verklighet, som man förhåller sig till. För många samer är 
samebyn den viktigaste institutionen, som antingen innebär inkludering, 
medlemskap, med renskötsel som bas eller exkludering för de som är utan-
för. Hur samebyn fungerar som identitetsskapande rumslig enhet är det som 
studien avser besvara på den nivån (fråga 2 i syftet). Här kombineras histo-
riska källor med intervjuer för att nå syftet. Mellannivån illustrerar den gli-
dande skalan mellan utifrån- och inifrånperspektivet som undersökningen 
vilar på.  

Trattens mynning eller omvänt den punkt som balanserar konen, är indi-
viden. Antingen är identiteten en produkt av yttre faktorer, som formas av 
statlig politik eller något som man formar själv. Hur samerna själva formar 
sin geografiska identitet är den tredje frågeställningens bakgrund i mitt syfte 
med uppsatsen. Detta uppnås genom att försöka, med hjälp av intervjuerna, 
ta reda på vad som är specifikt för den rumsliga identiteten.  

Genom att ”glida ned” genom tratten nås den individuella rumsliga identi-
teten och genom att ”röra sig uppåt” de rumsliga strukturer som både påver-
kas av identiteten och påverkar den i sin tur. Min strävan är att vara i ständig 
rörelse när det gäller metoderna, mellan intervjuer och sekundärkällor. 

Metodval 
Valet av metod är en grannlaga uppgift. Det styrs av många olika faktorer. 
Tidigare hamnade undersökningar i vetenskapliga fack, naturvetenskapliga 
eller samhällsvetenskapliga, med en klar skillnad mellan kvalitativa eller 
kvantitativa undersökningar. Numera är forskningen mer pragmatisk och 
tillåter hybrida metodval beroende på forskningsobjekt. Undersökningar 
gällande samer har påfallande ofta gjorts utifrån ett utifrånperspektiv. Det 
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har dock blivit allt vanligare med en ny typ av forskning av mer inifrånka-
raktär, av någon med egen samisk bakgrund. 

Intervjuerna är bärande i min undersökning, liksom studier av historiskt 
och geografiskt material, som har beröringspunkter med territorier. För att 
den ska bli mer heltäckande har andra, komplementära metoder, använts i 
mitt arbete. Etnografiska observationer har också gjorts i intervjupersonernas 
vardagsvärldar, vid kaffebord, i renhagen och vid samiska organisationers 
möten. Ofta har dessa skett spontant i samband med intervjutillfällena. För 
att kunna sätta in intervjuerna i ett sammanhang har de förberetts genom att 
hämta olika uppgifter om området ur material om historia, geografi, natur-
geografi, tvångsförflyttningen och rennäringen. 

Intervjun i praktiken 
Samtal och inte minst intervjun har fått en alltmer framträdande plats i me-
dia. I många program på TV, även på bästa sändningstid, intervjuas mer eller 
mindre kända personer om sina livsvärldar. Många vill prata om sig själv 
och dessutom offentliggörs detta i de så kallade sociala medierna. Frågan är 
om berättelserna drunknar i varandra, fragmenteras världen, eller får vi en 
mer mångfacetterad uppfattning om den. Även om intervjuerna har en fram-
trädande plats i min undersökning har de kompletterats med historiska och 
geografiska uppgifter på annat sätt. Intervjuerna har förberetts genom att jag 
skaffat mig platskunskap med hjälp av olika källor, genom att besöka utval-
da platser läsa tillgänglig information i media. Detta har sedan strukturerats 
använts i intervjuguider genom stödord i olika teman. En testintervju har 
sedan genomförts innan själva intervjuerna. 

Förberedelser 
Redan från början av mitt arbete med undersökningen har jag gjort förbere-
delser för intervjuerna. Egentligen började det långt tidigare, i och med mitt 
intresse för markanvändandet inom samiska landskapet, vilket har lett till 
kunskapsinhämtning ur material av myndighetskaraktär, men också från 
samiska organisationer och sameting. Samernas historia har också varit ett 
av mina intresseområden. Det som betytt mest är den egna erfarenheten av 
att leva i en samisk miljö, vad det nu är? Det finns antagligen lika många 
sådana miljöer som det finns samer, men erfarenheterna överlappar varandra 
och bildar en bakgrund för det som skett inom tidsramen för denna under-
sökning. Det har också varit viktigt att vara insatt i maktstrukturerna i same-
byn liksom i de dagliga rutinerna och den lokala jargongen. Känslighet när 
det gäller lokala etiska praktiska frågor är viktig när det gäller studier av 
denna karaktär. Behovet av anonymitet, för att inte skada intervjupersonerna, 
är en aspekt. Redan vid starten för studien togs kontakt med såväl företrädare 
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och nyckelpersoner från renskötseln inom samebyn, men även med samer 
med annan anknytning till den. Alla de fem som kontaktades var mer eller 
mindre positiva till undersökningen, vanligtvis motiverat med att det finns 
alltför lite samisk forskning. Förutsättningen för att göra en undersökning av 
denna karaktär är acceptans hos gruppen.  

Urvalet bland samer som har någon koppling till samebyns område är li-
tet, förutom aktiva renskötare finns det samer som bor i området men har 
ingen eller liten koppling till rensskötseln och därmed samebyn. Utöver des-
sa, finns de som har koppling till området, men av olika anledningar inte bor 
kvar. Jag har valt att göra intervjuer med dem, som bor inom byns område 
eller närområde och med ett så brett urval, som möjligt, när det gäller ålder, 
kön, bakgrund, renskötsel och släkten. Det är dock omöjligt att täcka in alla 
de olika aspekterna som finns eftersom tiden inte räcker till. Intervjuperso-
nerna, som benämns A-G i uppsatsen, är de som tillfört något nytt till mate-
rialet, medan två ytterligare personer som gjordes förhållandevis litet, varför 
min upplevelse är att nu är det nog. 

De naturgeografiska förutsättningarna har studerats genom olika arbeten 
om området51. I det andra centralområdet Tjallingen är de alpina zonerna mer 
dominerande, även om själva Tjallingen ligger i Handölans dalgång. Efter-
som de välbesökta turiststationerna Storulvån, Blåhammaren och Sylarna 
ligger här, finns rikligt med turistmaterial som beskriver naturen. Annat vik-
tigt material har varit kartor, topografiska såväl som fjällkartan skala 1:100 
000 och den mer översiktliga vägkartan skala 1:250 000 och vegetationskar-
tan52, men även geologiska, geomorfologiska och hydrologiska kartor53 har 
studerats. 
                                                 
51 Dit hör bl.a. Sivertssons examensarbete om naturvärden och kulturhistoria i det för mina 
undersökningar centrala området Rekdalen, nordväst om Vålådalen, där han studerat kultur-
lämningar på träd, framförallt tall, Sivertsson, K. (2005). Till synes orörd skog: naturvärden 
och kulturhistoria i Rekdalen under 400 år. Examensarbete Tillgänglig på Internet: 
http://epsilon.slu.se/9967258.pdf. 
Inom geomorfologiska området har von Brömsen beskrivit jordartsbildningen och isavsmält-
ningen i Handölans dalgång, Brömsen U. von (1966). Jordartsbildning och isavsmältning i 
Handölsåns dalgång i västra Jämtland Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar, 
vol 88 sid 90-112, Stockholm, Mars 31, 1966. 
I en antologi av Hanneberg, P. & Brox, K. H (1988) Sylarna: svensk-norskt fjällområde . 
Stockholm: LT, beskrivs Sylarna-området både naturmässigt och geologiskt.  
Andersson har i en D-uppsats beskrivit historisk förekomsten av ädellövträd på Getryggens 
sluttning mot Storulvån. Andersson, D. (2008). Early Holocene occurrence of thermophilous 
trees in the Storulvån valley: a study based on pollen analysis = Förekomst av ädellövträd i 
Storulvådalen under tidig Holocen : en pollenanalytisk studie . Examensarbete. Tillgänglig på 
Internet: http://epsilon.slu.se/10952679.pdf. Plural . (2006-2006). Göteborg: Kulturföreningen 
Plural)  
Kullman har studerat trädgränsens variation i Västra Jämtland under de senaste 100 åren, 
Kullman, Leif (2006). Botaniska signaler om en ny och varmare fjällvärld. Fauna och flora . 
2006(101):4, s. 10-21 
52 Lantmäteriet (2010-01-30), kartmaterial 
http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_Entrance.aspx?id=46 
53 SGU (2010), kartmaterial http://maps2.sgu.se/kartgenerator/sv/maporder.html 
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När det gäller de lokalhistoriska materialen om platser finns en del att 
hämta som i Wallmarks skrift om Vallbo54 och om den ökände så kallade 
lappkungen av Elfström55. Även Backmans reseberättelse i Jämtlandsfjällen 
har bidragit56. I Riksantikvarieämbetets arkiv finns rikligt med fornlämningar 
karterade, framförallt fångstgropsystem i Rekdalsområdet57. Om Armfelts 
karoliner, som dog i stort antal under återtåget från Trondheim i februari år 
1719 på fjället mellan norska gränsen och Handöl, har bland annat Thomas-
son58 och Hansson59 skrivit. Samebyns organisation och gränser har same-
tinget60 och Länsstyrelsen i Jämtland61 beskrivit. Statistik om rennäringen har 
gått att finna hos Statens Jordbruksverk62. 

Inför varje intervju har en genomgång av kända fakta om intervjuperso-
nen gjorts som bakgrund till intervjun. Den har för varje intervju blivit allt 
fylligare eftersom varje intervju tillfört nya uppgifter. 

Intervjustruktur 
Att överföra alla intervjuades långa berättelser till meningsfulla historier har 
genomsyrat hela undersökningen alltifrån den inledande tematiseringen och 
planeringen, till själva intervjun, efterföljande utskrift, analys, verifiering 
och rapportering. För att få struktur på intervjuerna har de formerats som 
semistrukturerade livsvärldsintervjuer. 

Varje intervju har förberetts med ett manus, en enkel intervjuguide med 
stödord i olika teman, som utvecklats från gång till gång63. Meningen med 
guiden har varit att ge en stödjande ram för själva berättandet, utan att ingri-
pa allt för mycket i berättarens inspiration. Fyra teman har använts, intervju-
personens bakgrund, platskänsla, markanvändandet och platsidentiteten. 
Bakgrunden är av intresse då det i samebyn finns invandrande samer från 
norr, söder och väster, renskötare och andra samer, många med föräldrar 
med svensk eller norskt påbrå och dessutom är släktskap en viktig faktor för 

                                                 
54 Wallmark, P. (1993).  Vallbo: gårdarna, människorna och kapellet . Järpen: Undersåkers 
församling) 
55 Elfström, J. P. (1909). Lappkungen.  Jämten. 1909, s. 25-28 
56 Backman, A. (1902). Minnen och äfventyr: berättelser. Stockholm: Tryckningskommittens 
förlagsexp. 
57 Riksantikvarieämbetet (2009-03-01): http://www.raa.se/cms/fornsok/start.html  
58 Thomasson, L. (2004). Handöls lappkapell: bidrag till dess äldre historia. [Ny uppl.] Ös-
tersund: Jämtlands läns museum. 
59 Hansson, A. (1995). Karolinernas dödsmarsch. 3. uppl. Östersund: Jämtlands läns museum 
60 Samebyar (2009-01-30): http://www.sametinget.se/1134 besökt  
61 Samebyns gränser (2009-01-30): http://www.lansstyrelsen.se/NR/rdonlyres/1FC1077C-
4FF3-4428-B106-8E8D4B8AF12C/0/karta_hemsida05.pdf  
62 Rennäringstatistik (2009-01-30) http://www.rennaringsstatistik.scb.se/diagram1.asp#A. och 
Statens Jordbruksverk 
http://www.sjv.se/amnesomraden/djurveterinar/rennaring/nyckeltalforrennaringen. 
4.7502f61001ea08a0c7fff54218.html  
63 Se bilaga 1. 
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identiteten bland samer. Det betraktas rent av lite ouppfostrat av många att 
inte fråga vem man är.  

Det andra temat, om platskänsla, har syftat till att med kartans hjälp64 
identifiera platser med en särskild betydelse för intervjupersonerna och att 
initiera berättelser om dessa platser. Det tredje temat har med markanvän-
dandet att göra, vilka som har använt och använder marken, till vad och hur 
framtiden ser ut. Det fjärde temat har återknutit till temat om platskänslan 
men mer inriktat mot identiteten kopplad till det egna markanvändandet och 
med avsikt att nå insikt om interaktionerna mellan samer, vilka som in-
teragerar och hur dessa mönster förändras. Sökandet efter indikatorer har 
utvecklat guiden för varje intervju. I ett exempel på intervjuguide med en 
ung renskötande same65 som gjordes i början av intervjuserien, fanns fler 
teman med. Dessa berörde könsroller, svårigheter med att vara same och 
dessutom fler markanvändningsteman, som lokalt resursutnyttjande, men 
även identitetsteman som hinder för att vara same och ett makttema, stor-
samhällets politik gentemot samerna. En förenkling av guiden gjordes efter-
hand, med färre teman som underlättade analysarbetet  

För att pröva intervjustrukturen gjordes en testintervju med en av inter-
vjupersonerna som ingår i undersökningsgruppen. Hon utvärderade såväl 
guiden som själva intervjusituationen. Den intervjun utfördes utan diktafon, 
istället fördes noggranna anteckningar med tanke på att analysarbetet skulle 
underlättas. Guiden fyllde sin funktion, men antecknandet gav dels informa-
tionsförluster, dels en splittrad intervjusituation, där berättandet blev frag-
menterat till den grad att intervjupersonen tappade både inspiration och fo-
kus. Resultatet av testintervjun blev att en diktafon användes vid senare in-
tervjuer och anteckningar kunde istället föras om själva intervjusituationen 
under intervjuerna.  

Eftersom avståndet på landsväg är mer än 30 mil, trots ett avstånd fågel-
vägen på några mil, mellan de längst ifrån varandra boende behövdes en 
noggrann tidsplanering av intervjuerna. Lägg därtill många samers brist just 
på planering, i varje fall renskötarna styrs av naturens förutsättningar och 
med dem renens beteende, som minst av allt följer någon plan, så är det inte 
svårt att förstå att det har blivit många telefonsamtal och många ändringar i 
planerna. 

Intervjumiljön 
Intervjuerna som i många fall mer liknat samtal, med mig ivrigt lyssnande, 
har alltid varit integrerade i intervjupersonernas naturliga miljö, i deras var-
dagsvärld, ofta vid kaffebordet men ibland även ute vid kaffeelden. Många 

                                                 
64 Norstedts kartor AB (2009).  Bil- och turistkartan. 4, Norra Svealand/södra Norrland 
travel map = Reisekarte . [Ny, rev. utg.] Gävle: Kartförlaget 
65 Se bilaga 2 
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koppar kaffe har det blivit. Kaffekokningens dörröppnande effekt kan inte 
nog understrykas, ofta har det bjudits på nybakade bullar men ibland har 
medhavt kaffebröd fått ersätta. Endast en av intervjuerna har gjorts hemma 
hos mig, eftersom den personen kände sig mest bekväm där. I det fallet rörde 
det sig om en nära vän till en av mina familjemedlemmar. Alla har tillfrågats 
om var de vill bli intervjuade och samtliga, förutom personen ovan, har velat 
bli intervjuade i sin hemmiljö.  

Vid alla intervjutillfällen har jag fått en inbjudan skett till senare besök på 
deras speciella platser, historiska platser som gamla renhagar och kåtaplat-
ser, sommarvisten, platser för renskiljningar och slakt. Hundar, renar, vänner 
och inte minst familjemedlemmar, dit hör en mikrofonsugande och något 
otålig ettåring, har ofta på ena eller andra sättet varit delaktiga i intervjuerna. 
De har bland annat tillfrågats om speciella händelser för att stärka minnet. 

Intervjusituationen 
För att uppnå syftet har jag undersökt intervjupersonernas livssituation med 
hjälp av deras livshistorier, som dels har varit biografiska, dels också speglat 
historiska händelser. Många gånger har intervjuerna blivit explorativa i för-
hållande till bakgrundsmaterialet eller i varje fall deskriptiva. Målsättningen 
genom hela undersökningen har varit att förbättra kvaliteten i en, med her-
meneutisk terminologi, spiral med en blick i backspegeln66. För att lättare 
kunna göra detta har en arbetsjournal upprättats med noteringar före, under 
och efter varje intervjutillfälle. Hela tiden har intervjuerna parallellt kom-
pletterats med historiska och geografiska källor, samtidigt som etnografiska 
fältstudier bidragit till en blandning av metoder. För att göra en intervjuun-
dersökning anser Kvale & Brinkmann att det behövs 5-25 intervjuer67. Målet 
från början var för min del att göra 15 intervjuer, men redan efter 10 hade 
tillräckligt mycket framkommit för att en analys av territoriella livsberättel-
ser kunde anses vara möjlig. Eftersom det finns en muntlig berättartradition 
hos samer har intervjuerna ofta varit långa, målande och detaljrika berättel-
ser. 

Det har varit viktigt att det har funnits en spontan intervjuprocess som 
möjliggjort en narrativ analys och att de intervjuade har fått möjlighet att 
utveckla sina livshistorier. Intervjupersonerna har i många fall fungerat som 
informanter om faktiska, historiska och geografiska förhållanden, som inte 
kunnat nås i någon litteratur. Vid vissa känsliga tillfällen har diktafonen 
stängts av för att inte genera intervjupersonen och för att intervjun skall vara 

                                                 
66 Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008). Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och 
kvalitativ metod. 2., [uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur 
67 Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. 2. uppl. Lund: 
Studentlitteratur. 
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en positiv interaktion och inte bli kvasiterapeutisk. Under intervjuerna har 
det getts rikligt med tillfällen att reflektera över det sagda. 

Eftersom intervjuguiden bestått av tematiskt strukturerade stödord har 
frågeställningarna formulerats under själva intervjun på ett beskrivande sätt. 
De inledande frågorna har haft som syfte att skapa en positiv interaktion, 
oftast om familj och släktförhållandena, som vid alla intervjuer följts upp av 
direkta frågor från de intervjuade om mina egna släktband. En sådan släkt-
positionering är bland samer väsentlig för att skapa förtroende. Ibland har 
dessa frågor lett till uppföljande frågor för att klargöra släktbandens 
kopplingar till de olika territorierna. Dessa har i sin tur följts av sonderande 
frågor om landskapet för att därefter styras in mot mer specifika och direkta 
frågor om territorier och platser. När intervjupersonerna har tystnat, har de 
ofta efter att ha tänkt efter ett tag, återupptagit någon tidigare tråd i berättan-
det. Det aktiva lyssnandet innebär att tolka tystnaden, om temat är uttömt 
eller om det bara är en paus för eftertänksamhet.  

Inom intervjumetodiken finns olika varianter som livshistorieintervjuer68, 
biografiska narrativa intervjuer69, kollaborativa intervjuer70, muntliga histo-
rieforskningsintervjuer71, faktaintervjuer72, narrativa intervjuer73, och muntlig 
historiebeskrivning74. Alla dessa metoder bidrar genom att framhäva det 
viktiga och unika i den intervjuades berättelser, en respekt för att muntliga 
berättelser har något att tillföra. 

Intervjukvaliteten 
Att mäta kvaliteten på intervjuerna är naturligtvis omöjligt, men ett sätt är att 
bedöma om svaren är spontana, rika, specifika och relevanta. Ett annat sätt är 
att ha korta frågor som ger långa uttömmande svar75. I min undersökning har 
svaren ofta blivit långa berättelser, som ibland hamnat på något stickspår. 
Jag har då ofta valt att styra in intervjupersonerna mot de teman som finns i 
intervjuguiden, med risk att berättelsens mening gått förlorad eller att de 
tappar inspirationen. 

                                                 
68 Atkinson, R. (1998) The life story interview. Thousand Oaks, CA: Sage Publications 
69 Wengraf, T. (2001).Qualitative research interviewing: biographic narrative and semi-
structured methods . Thousand Oaks, Calif.: SAGE 
70 Ellis C. & Berger L. (2003). “Their story/my story/ our story: Including the researcher’s 
experience in interview research”. Holstein, J. A. & Gubrium, J. F. (red.) (2003). Inside inter-
viewing: new lenses, new concerns. s. 467-495 Thousand Oaks, Calif.: Sage 
71 Fontana, A.. & Prokos, A. H. (2007) The interview: from formal to postmodern. Walnut 
Creek, CA: Left Coast Press 
72 Bornat, J. (red.) (2000). Oral history, health and welfare (Elektronisk resurs). London: 
Routledge 
73 Mishler, E. G. (2004[2000]). Storylines: Craftartists' narratives of identity. Pbk ed. Cam-
bridge, Mass.: Harvard University Press 
74 Bornat J. (2000), se också Yow, V. R. (1994). Recording oral history: a practical guide for 
social scientists. London: Sage 
75 Kvale S. & Brinkmann S. (2009) 
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Graden av uppföljning under intervjun, liksom om den intervjuade gett 
klargörande mening under intervjun, är andra kvalitetsaspekter. Något som 
ökar kvaliteten är om intervjun tolkas och verifieras under själva intervjun. 
Det underlättar dessutom senare bearbetning genom att intervjun rapporterar 
sig själv76. Jag har genomgående sammanfattat redan under intervjuerna, 
utifrån temana, hur jag uppfattat svaren. Dessutom har en jämförelse med 
vad tidigare intervjuer gett för information gjorts med intervjupersonerna. 
Kvaliteten beror också på intervjupersonens berättarförmåga och kunskaper 
inom området77. Alla intervjupersoner har varit väl insatta i sin egen historia, 
ett genomgående drag för minoritetsgrupper, och berättelserna har byggts på 
för varje intervju. 

Valideringen 
När man validerar analyserna är friheten från bias en viktig parameter, det 
vill säga det att resultatet inte är snedvridet av personliga fördomar, utan att 
man är reflexivt objektiv och har känsla för sin egen subjektivitet78. Viktigt 
är i varje fall att undersökningen får en hög grad av objektivitet genom att 
objektet, den intervjuade, får komma till tals genom att kunna opponera sig. 
Vid mina intervjuer har valideringen skett vid själva intervjun genom tolk-
ning och validering av berättelserna direkt med intervjupersonerna. 

När det gäller min undersökning har deltagarvalidering använts mest ge-
nom att jag fört en dialog med varje intervjuperson. Själva intervjun har 
också inneburit att uppgifter, som inhämtats via skriven text, har kontrolle-
rats, verifierats eller vederlagts. Efter intervjuerna har tolkning och analyser 
teoretiserats och diskuterats med andra samer som haft synpunkter på resul-
tatet. Vid olika seminarier har andra forskare diskuterat mina preliminära 
slutsatser. Sammantaget är det alltså en pragmatisk validering som under-
sökningen vilar på. 

Reliabiliteten och validitet 
Reliabiliteten bestäms av tillförlitligheten, trovärdigheten, pålitligheten och 
konfirmerbarheten i undersökningen79. För att nå dit måste man vara en pålit-
lig hantverkare. Bedömningen av validiteten bestäms då i sin tur av giltighet, 
sanning, riktighet och styrka i ett yttrande. Ett giltigt argument skall vara 

                                                 
76 (ibid.) 
77 (ibid.) 
78 Gadamer, H.-G. (1997). Sanning och metod: i urval inledning och översättning av Melberg 
A. Göteborg: Daidalos 
79 Lincoln, Y. S. & Guba, Egon G. (1985).  Naturalistic inquiry. Beverly Hills, Calif.: Sage, 
se också Lather P. (1995). “The validity of angels: Interpretative and textual strategies in 
reserching the lives of women with HIV/AIDS”. Qualitative Inquire, 1:41-68. 



 39 

hållbart, välgrundat, försvarbart, vägande och övertygande80. Min strävan har 
varit att uppfylla alla tänkbara kriterier för att uppnå detta, men återigen står 
det mesta och faller med hur skickligt hantverket är och den bedömningen 
lämnar jag åt läsaren.  

Eftersom det är en fallstudie det är frågan om, kan det diskuteras om man 
kan göra generaliseringar utifrån den. Är det en instrumentell fallstudie som 
ger insikt i mer generella frågor eller behövs det multipla eller kollektiva 
fallstudier för detta? Mycket är gemensamt för samerna och samebyarna i 
Sverige, tvångsförflyttning och myndighetsutövning, som gör att en fallstu-
die åtminstone har en viss generaliserbarhet när det gäller territorier. Annat 
är specifikt för just detta område, Sapmié täcker ett stort landområde och 
både de kulturella och språkliga skillnaderna är stora. Inflyttningar till same-
byarna har fått större eller mindre konsekvenser för territorierna inom dessa. 
De lokala variationerna till trots kan man ändå göra välövervägda analytiska 
generaliseringar utifrån både bedömningslikheter och – olikheter som görs. 

Analys 
Analysen av allt material som utgör hårdvaran och alla intervjuer som är 
mjukvaran är konsten att kombinera detta till en helhet. Läsa, studera kartor, 
analysera, förbereda intervjuer, intervju, analysera intervjun, göra ny inter-
vju, analysera igen i en ständig spiralrörelse har varit mitt arbetssätt. Efter 
intervjuerna har nytt material studerats för att komplettera, styrka, förklara 
och förstå meningarna i berättelserna. 

Intervjuerna har varit centrala i metodvalet och har därför fått en relativt 
stor plats i min metodredovisning men det har varit viktigt att komplettera 
dessa med annat material dels för att vara väl insatt vid intervjuerna för att 
öka kvalitén på dessa men också för att sätta in berättelserna i ett samman-
hang. 

Redovisning 
Rapporteringar av intervjuresultat kan bli rätt tråkiga med långa, sega, frag-
menterade och ordagranna citat i någon slags hyperempiristisk anda. Min 
uppsats är ett försök att göra en läsbar berättelse, som både kan läsas veten-
skapligt och publikt. Det bygger på ett systematisk sätt att föreställa sig 
forskningen som ett historieberättande, en narrativ återgivning av intervju-
personernas spontana historier och en rekonstruktion av historien med hän-
syn till de huvudpoänger som jag vill förmedla. Detta innebär att jag upp-
muntrat de intervjuade till att berätta historier och att jag hjälpt dem att ut-
veckla och klargöra dessa. Under analysarbetet har jag genomarbetat berät-
tarstrukturerna i intervjuhistorierna och komponerat de historier som ska 
                                                 
80 Kvale S. & Brinkmann S. (2009) 
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återges i slutrapporten. Berättelsen ses både som en form av resonemang och 
en form av representation. De ger ett effektivt tillträde till den mänskliga 
existensens tidsdimension och vardagsliv som i samiska sammanhang ofta är 
kulturbundna och kollektiva historier. Som Denzin uttrycker det:  

”Vi inser idag att vi skriver kultur och att skrivandet inte är en oskyldig prak-
tik. Vi känner bara världen genom våra beskrivningar av den”81. 

Etiska överväganden 
Vid alla typer av undersökningar är etiska överväganden nödvändiga inte 
minst gentemot de människor som deltar. Jag har redan i avsnittet om inter-
vjumiljö berört vikten om trygghet i hemmiljön för intervjupersonerna och i 
avsnittet om intervjuförberedelserna berört informationsansvaret. När det 
gäller transkriptionen och arkiveringen av intervjumaterialet finns också 
etiska överväganden att göra.  

Transkriptionen 
När man transkriberar intervjun inser man att det finns spänningar mellan 
etiskt ansvar och vetenskaplighet. Det muntliga språket fixeras till skriftligt 
språk och mycket går mycket då förlorat, som ironin. Redan inspelningen är 
en första abstraktion som förutom att minska intervjupersonens bekvämlig-
het i intervjusituationen inte heller förmedlar kroppsspråk eller mimik. Efter-
som transkriberingen är en transformering från talspråk till skriftspråk måste 
man även förhålla sig till den intervjuades dialekt, som oftast berikar språket.  
Samers dialekt är, även av dem som i liten grad talar samiska, präglad av 
samiska ord och uttryck, men också av lokala svenska dialekter. I Jämtland 
blir därför ibland intervjupersonernas berättelser en blandning av en ibland 
rätt svårförståelig lokal dialekt varvad med enstaka ord på syd- eller nordsa-
miska. När det gäller de intervjuade nordsamerna har de äldre ofta nordsa-
miskan som första språk och kommunicerar därför sinsemellan på samiska. 
En intervju med dessa på svenska är därför något begränsande eftersom 
svenskan inte förmår uttrycka landskapet på samma sätt.  

Då min undersökning i första hand avser att studera bindningen till plat-
serna och förhållande till dessa, har jag vid transkriberingen av intervjuerna 
använt mig av en berättelseton som litterär stil vid utskriften för att nå me-
ningen i berättelsen. Genom att lyssna på berättelserna och i minnet använda 
ett selektivt filter för att kunna tematisera intervjuerna har ett mönster av 
meningar framträtt redan vid transkriberingen. Även de emotionella aspek-

                                                 
81 Denzin D. (2001). The reflexive interview and a performative social science. Qualitative 
Research April 2001 1: 23-46. London: Sage Publications 
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terna av intervjuerna har noterats redan under själva intervjun för att senare 
användas under efterföljande transkribering 

Arkiveringen  
När det gäller etiska aspekterna på förvaring av band och utskrifter är det av 
största vikt att detta görs konfidentiellt. Intervjupersonerna får på intet sätt 
kunna identifieras eftersom de ofta varit öppenhjärtiga och det skulle kunna 
skada både dem själva och gruppen om det kom till allmän kännedom vem 
som sagt vad. I början av intervjuerna har jag klargjort att det inte är någon 
annan som får tillgång till vare sig inspelning eller utskrift. Förvaringen av 
intervjuerna och utskrifterna sker på en dator med backup som är lösenords-
skyddad. När det gäller frågan om radering av intervjuerna finns det olika 
synsätt. Konfidentialitetskravet förordar en radering så snart syftet med un-
dersökningen uppnåtts, medan å andra sidan rikedomen på berättelser i in-
tervjumaterialet är ett motiv för att arkivera dessa på ett säkert sätt. Mitt val 
är att tills vidare bevara materialet på ett så säkert sätt som möjligt. De allra 
flesta av de intervjuade vill vid direkt fråga att deras berättelser ska föras 
vidare och att de faktiskt upplever de att de saknar möjligheten att föra sina 
livshistorier vidare. Utskrifter har inte skickats till intervjupersonerna efter-
som de kan framstå som osammanhängande, upprepande och ge upphov till 
en oetisk stigmatisering av enskilda eller grupper. Någon sådan önskan har 
inte heller framkommit.  
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4. Territoriernas framväxt 

De samiska territorierna är en produkt av en lång utveckling, men också av 
de naturgeografiska förutsättningar som formar landskapet. Detta kapitels 
syfte är att beskriva de samiska territoriernas historia i det långa perspektivet 
ur en mer generell vinkel, som börjar med införandet av tamrenskötseln i 
större skala. Landskapet ses här ur ett maktperspektiv där statens politik 
gentemot samerna, inklusive den ekonomiska politiken, finns å den ena si-
dan, och samernas eller separata samegruppers identitetsprojekt eller ideolo-
gi, å den andra sidan. 

Samernas traditionella samhällsorganisation som var knuten till deras jakt 
och fångstkultur och kallas sijte, är av intresse för att förstå territoriernas 
struktur ända in i nutid. Det finns en markant skillnad mellan detta samiska 
horisontella synsätt i jämförelse med storsamhällets vertikala. En av de in-
tervjuade samerna H. utrycker det så här när det gäller ägandet: 

”Jag förstår inte att man ska kunna äga land och vatten. Alla människor är 
lika värda. Land, vatten och luft är bärande element. Är det samiskt? Tyvärr 
tror jag inte det. Vem äger luften?” 

Kanske finns här kärnan i de olika synsätten, om man kan äga mark eller 
inte. 

Syftet med detta kapitel är att beskriva den historiska bakgrunden till des-
sa olika synsätt Framväxten av det vertikala synsättet, som har sitt upphov i 
utifrånperspektivet, hör ihop med den beskattningspolitik som infördes i 
slutet av 1500-talet. För att kunna hantera detta behövde staten organisera 
samhället på ett strikt sätt och därför infördes ändamålsenliga institutioner, 
genom län och för samerna lappbyar, som kom att reglera markanvändning 
och landskap. Det unika för Jämtland, Härjedalen och nordvästra Dalarna, 
som ett resultat av konkurrensen från bönderna om marken var att det bilda-
des skattefjäll på 1820-talet. Lappbyarna och skattefjällsområdena blev sena-
re samebyar.  

Uppkomsten av renskötseln 
Hur och när tamrenskötseln vuxit fram i Skandinavien är omdiskuterat; un-
der alla omständigheter har det varit en långdragen process. Det är viktigt att 
skilja mellan att inneha några tama renar, som drag-, last-, rid-, mjölk-, slakt- 
och lockdjur vid vildrensjakt, inom en jaktekonomi, och senare tiders stora 
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renhjordar och pastorala ekonomi. Att tämja renen har varit signifikativt för 
samisk kultur i motsats till nordisk. I alla samiska dialekter finns ett eget ord 
för tamren, bozo82, och annat ord för vildren, godde83. Denna klara skillnad 
mellan orden för tam- och vildren går mycket långt tillbaka i tiden. Det finns 
också språkliga belägg för att ord som att köra med ren och att mjölka dem. 
togs upp i samiska från nordiskt språk, av handelsskäl, redan före ca 800 
e.Kr. Språken visar att på det sydsamiska området har tamrenskötsel med 
mjölkning gamla anor84. Mellan åren 1500 och 1700 utvecklades tamrens-
kötseln som ett svar på förändringar i skattesystemet. Tidigare hade man 
betalat skatt i form av skinn som var eftertraktade i Europa och kunde bytas 
mot matvaror som smör och mjöl.85 

Birkarlar, vilka troligtvis var kustbönder, bosatta runt Bottenviken, hade 
fram till det att Gustav Wasa kom på tronen år 1523, rätt att handla med och 
ta upp skatt från samerna, mot en liten avgift till kronan. Gustav Wasa av-
skaffade den rätten och införde lappfogdar som skulle uppbära skatten istäl-
let. Beskattningen blev allt viktigare mot slutet av 1500-talet, eftersom det 
behövdes stora mängder mat till arméerna i Europa och samerna skulle där-
för skatta med renar och torrfisk. Skatten ledde till en livsmedelskris bland 
samerna och de fick utöka sina renhjordar86. 

Småskalig renskötsel hade sannolikt förekommit redan långt tidigare. Re-
nar tämjdes för att användas som dragdjur, packdjur, riddjur, mjölkdjur, 
slaktdjur och lockdjur vid vildrensjakt87. Det har funnits två raser av vildren i 
Sverige, fjällren och skogsren. Det finns några tusen fjällvildrenar kvar i 
Sydnorge, medan det bara är några hundra skogsvildrenar kvar i Finland. De 
sista svenska vildrenarna sköts omkring år 188088. 

Samisk samhällsorganisation 
Vid tamrenskötselns framväxt på 1500-1600-talet existerade redan den egna 
samiska samhällsbildning, sijte89, som fortfarande finns kvar som en ideal-
bild av ett lyckligare samiskt samhälle hos många samer. Sijte-indelningen 
anses gå tillbaka till tiden f. Kr. och var från början, enligt Zachrisson, av 
mer religiös karaktär men, utvecklades så småningom i mer ekonomisk rikt-
ning. Detta skedde genom intensifierat utnyttjandet av naturresurser under 
järnåldern, som hade gett ett behov av att gradvis upprätta en alltmer avgrän-
                                                 
82 Sydsamiska 
83 Sydsamiska; verbet betyder ”dräpa”. 
84 Bergsland, K. (1995).  Bidrag til sydsamenes historie. Tromsø: Univ 
85 Lundmark, L. (2008 
86 Korpijaakko-Labba, K. (1985 
87 Kvist, R. (1989 
88 Kjellström, R. (2007). Vildren.  Människan och faunan.  s. 301-302  
89 Sijte sydsamiska, Siida nordsamiska, Sita skoltsamiska, Israelsson, P.-M. & Nejne, S. 
(2008). Svensk-sydsamisk, sydsamisk-svensk ordbok och ortnamn = Daaroen-åarjelsaemien, 
åarjelsaemien-daaroen baakoegärja jih sijjienommh . 2., [rev.] uppl. Kiruna: Saemiedigkie 
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sad territoriell struktur90. Utforskandet av sijtesamhället har framförallt gjorts 
av Tanner hos skoltsamerna på 1920-talet91. Han intresserade sig framförallt 
för de kollektiva aspekterna av organisationen. Andra forskare, framförallt 
Odner menar att inom sijten var hushållen autonoma i förhållande till var-
andra92. Zachrisson93 och Schanche94 menar att det finns stora lokala skillna-
der i Sapmié och även om sijtena var egalitära till sin grund var det framför-
allt vildrensjakten som var en kollektiv angelägenhet medan det även före-
kom individuell jakt och fiske, där bytet inte delades med alla. Något stöd 
för Odners teori går dock inte att hitta i hans eller någon annans arkeologiska 
material95.  

Sijten bestod av små enheter om ungefär 10 familjer och man hade ett 
eget område där man jagade och fiskade, med ett begränsat samarbete mel-
lan sijtorna. Man bidrog solidariskt till gruppens försörjning och delade by-
tena sins emellan96 . 

De sijte-områden som fanns ca 1500 e.Kr. i norra Skandinavien har re-
konstruerats97. Sijte-indelningen längre söderut är mer ofullständigt känd; 
uppgifter i Tröndelag och Hedmark baseras dels på skriftliga källor från 
1700-talets mitt, dels på muntlig tradition från 1940-talet. De talar om tre 
sijte-områden intill den nuvarande svenska gränsen: från norr räknat Saanti 
sijte och Gåebrien sijte i höjd med gränsområdet Jämtland-Härjedalen samt 
Svahken sijte öster om Femunden, i höjd med gränsområdet Dalarna-
Härjedalen. Dessa sijte-områden har antagligen sträckt sig in på nuvarande 
svenskt område98. 

Sijte-organisationen anses, av Grydeland, motsvara det bandsamhälle som 
har funnits inom mänskligheten över hela jorden genom historien. Bandsam-
hället består av ett antal kärnfamiljer, som har lika rätt att nyttja ett område. 
Värdefulla resurser används gemensamt och de produkter som utvinns, för-
delas genom ett institutionaliserat mönster mellan de olika medlemmarna i 
gruppen. Äktenskapsallianserna är ofta exogama99. Inom sijte-samhället var 
äktenskapen ett sätt att förena den lokala bygden i ett släktbandsrelaterat 
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nätverk. Det medförde att solidariteten och lojaliteten i ett bilateralt äkten-
skapssystem inte primärt var knutet till tidigare generationer utan till den 
egna, där lojaliteten mellan syskon och svågrar var det viktigaste100. 

Inom det nuvarande samiska samhället finns det antagligen kvar ett visst 
sijte-tänkande, åtminstone när det gäller valet av livspartner. Under 1900-
talets senare hälft har äktenskap över de etniska gränserna dock blivit allt 
vanligare. Samiska parbildningar är numera är ovanligare i Jämtland och 
Härjedalen, framför allt eftersom den samiska befolkningen där är relativt 
liten till antalet101. Det finns ändå bland de undersökta samebyarna ett tyd-
ligt nätverk av släktskap inom och mellan byar av närmast strategisk karak-
tär, som givetvis också påverkar territorier, detta gäller även i nutid. 

Skatteland 
Samiska områden, lappmarken, ansågs länge av staten, kronan, som öde och 
obrukat land102. År 1602 reformerade Karl IX skattesystemet, eftersom han 
ville knyta samerna närmare staten och man tvingades börja betala skatt för 
marken, som nu övergick i enskilt ägande. Förutsättningarna för hållandet av 
renarna ändrades, eftersom kronan ville ha renkött och skinn för att försörja 
arméerna i Europa. Det blev rationellt att ha större renhjordar och den ”mo-
derna” renskötseln hade uppstått. Varje hushåll kallades skattelapp och dess 
område lappskatteland. Gränserna mellan skattelanden var fastlagda och 
renbetet reglerat mellan skattelanden. Man menar att staten och domstolarna 
då ansåg att samernas rätt till landet var jämförbar med äganderätt, eftersom 
skattelanden gick i arv, kunde köpas, säljas, överlåtas och testamenteras.103. 

Under 1600-talet ökade intresset för lappmarken bland annat för att man 
ville starta gruvdrift104. Kungen hävdade svenskt territorium ända upp till 
Ishavet. Huvudorsaken var att man ville kontrollera handelsleden längs den 
norska kusten. Samerna tvingades periodvis betala skatt till såväl Sverige 
som Danmark och Ryssland eftersom alla hävdade territoriell rätt till landet. 

                                                 
100 Mulk, I.-M. (1994). Kåtans rumsliga och sociala organisering. Sirkas. s. 201-221 
101 Amft, A. (2000). Sa´pmi i förändringens tid: en studie av svenska samers levnadsvillkor 
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Silverbrytningen i Nasafjäll 1634 innebar inledningen på en rad misslyckade gruvprojekt och 
inledde också exploateringen av Sápmis rikedomar. Ljungkvist, O. (2002). Nasa silvergruva..  
Fler fjällsmultron .s. 93-95 



 46 

Först år 1809 upphörde dubbelbeskattningen, i vissa fall till och med trippel-
beskattningen helt105. 

Nybyggare 
Landshövdingen i Västerbottens län, Johan Graan, föreslog år 1670 att en 
organiserad kolonisation i lappmarken skulle ske med hjälp av svenska och 
finska bönder. År 1673 kom det första lappmarksplakatet som var förmånligt 
för nybyggare med bland annat. 15 års skattefrihet och att man slapp gå ut i 
krig106. Plakatet byggde på den kristna etiken, att kristna hade rätt att bosätta 
sig var som helst där det fanns plats, befolkningen som fanns där förlorade 
då rätten till marken eftersom den inte odlade. Lappmarksplakat nummer 2, 
år 1695, hade strängare regler beträffande odling, bland annat angående den 
”överflödiga” svedjebränningen och regleringen av bisysslor, eftersom de 
innebar att samerna blev berövade fiske och betesmarker107. 

Renskötseln expanderade under 1700-talet, på grund av hårdare beskatt-
ning Det innebar att konkurrensen om betesmarken ökade. Skattelanden 
delades ofta upp i mindre enheter och nybyggarna konkurrerade med samer-
na om rätten till land och vatten. Samernas ställning försvagades generellt 
under 1700-talet och man förlorade ofta i konflikten med nybyggarna, efter-
som makten övergick från häradsrätterna till länsstyrelserna. Från början tog 
domstolsväsendet ofta parti för samer med en majoritet av samer i domsto-
larna men så småningom fick länsstyrelserna alltmer inflytande på bekostnad 
av häradsrätterna108 Länsstyrelsernas utifrånperspektiv fick direkt konse-
kvens för samerna. År 1749 kom ett lappmarksreglemente baserat på mer-
kantilismens nya ekonomiska teorier om jordbrukets betydelse jämfört med 
andra näringar. Det blev nu förbjudet att jaga längre än en halvmil från ett 
nybygge, dels för att nybyggarna uteslutande skulle ägna sig åt att vara jord-
brukare och dels för att samerna blev av med sina jaktmarker och fiskevat-
ten109. 

Riksgränser 
Vid dragningen av nationsgränser på Nordkalotten, beroende på olika natio-
ners strategiska, handelspolitiska och naturresursintressen, har samernas 
existens och verksamhet inte haft någon betydelse. Gränsen betydde ändå 
inte särskilt mycket för samerna, eftersom man fortfarande fick vandra täm-
ligen fritt över den. 
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År 1751 fastställdes den första riksgränsen till Norge i den svenska lapp-
marken. I en bilaga till gränstraktatet, Lappkodicillen, finns 30 paragrafer 
som gäller samerna, bland annat rättigheten att flytta över gränsen110. År 
1809 drogs riksgränsen mellan Sverige och Ryssland/Finland, och år 1826 
mellan Norge och Ryssland. Vid gränsdragningen kom samerna att bli 
svenska eller norska undersåtar beroende på var de hade skatteland. Efter-
som de nu endast fick äga mark i ett land, behövde de hädanefter bara betala 
skatt i ett land. Vidare fastslogs att samerna skulle ha rätt att fortsätta sä-
songflytta med sina renhjordar över gränsen, som de alltid gjort. De skulle 
ha rätt till renbete i båda rikena. Denna rätt skulle också gälla i händelse av 
krig111. 

År 1852 stängde Ryssland gränsen för samerna från Norge, eftersom rys-
sarna inte fick fiskerättigheter i norska fjordar. De norska samerna utestäng-
des då från sina gamla betesmarker i Finland, varefter många av dem valde 
att byta nationalitet och mantalsskriva sig i Karesuando, på svenska sidan, 
eftersom svenska samer kunde passera gränsen mot Finland obehindrat. De 
ryska myndigheterna upptäckte dock att norska samerna hittat ett sätt att 
passera gränsen och stängde gränsen även för svenska samerna år 1889. Ef-
tersom man då blev av med vinterbetet i Finland blev konkurrensen så stor 
även bland de svenska samerna att man blev tvungen att flytta till grannsa-
mebyar, vilket satte igång en kedjereaktion av flyttningar söderut112. 

Avvittringen 
Avittringsstadgan kom år 1824 och innebar att samerna i Åre socken, där 
nuvarande Handölsdalens sameby har stora delar av sina åretruntmarker, 
förlorade sina områden. Anledningen till detta var att man från statsmakter-
nas sida valde att stödja fjällböndernas markkrav och de ville inte ha någon 
konkurrens från samerna. De tvingades flytta till kronans överloppsmark113, 
där betet inte räckte till. De försökte få kungen att bevilja dem att få bli kvar 
på sina gamla marker genom att betala skatt, men svaret blev att avvittrings-
stadgan skulle gälla. Några år senare skrev samerna i Undersåker ett brev 

                                                 
110 Lappkodicillenen (1989) Lappcodicillen av 1751 - var det samernas Magna charta? . 
(1989). Guovdageaidnu/Kautokeino: Sami instituhtta 
111 Elenius, L. (2006) 
112 Ibid. 
113 Nationalencyklopedin definition av kronoöverloppsmark är: "Mark som vid avvittringen i 
Norrland av kronomark till nybyggare blev över och kvar i kronans ägo. En del sådan mark 
samt av avvittringen inte berörd kronomark överfördes till kronoparker, medan andra delar 
som låg för avlägset, som bestod främst av impediment, till exempel kalfjäll, eller som hade 
för liten eller för dålig skogstillgång betecknades som kronoöverloppsmarker resp. oavmätta 
(icke kartlagda) kronomarker. Kronoöverloppsmarken omfattar en total areal av drygt 1,5 
miljoner ha, mest kalfjäll och större vatten". Nationalencyklopedin. [Bd] 34, 2009 . (2010). 
Malmö: Nationalencyklopedin 
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med samma krav114. Kungen utfärdade då ett brev år 1841 till kammarkolle-
giet om att inrätta skattefjällsområden för att ge tillräckliga betesmarker och 
skog till husbehov115.  

Renbeteslagar 
Synen på samerna fick stor betydelse för hur man lagstiftningsvägen regle-
rade deras rättigheter. År 1885 inrättades Lappväsendet som en förberedelse 
för renbeteslagen, RBL, som kom år 1886. Myndigheten innehade dubbla 
positioner, vilket ytterligare förstärkte dess maktställning. Lappväsendets 
uttalade funktion var att implementera de beslut som fattades på den centrala 
politiska nivån, det vill säga att i praktiken tillämpa den lagstiftning som 
berörde samerna. Myndigheten kom dock även att få en central roll i same-
politikens utformning. Lapptjänstemännen betraktades under en lång period 
som självklara auktoriteter på det samepolitiska området. De kom därför att 
inneha en avgörande position när beslut skulle fattas. Genom dessa dubbla 
roller var Lappväsendets maktställning gentemot samerna närmast oin-
skränkt. Lapptjänstemännens agerande hade även indirekt stor betydelse för 
samernas etnopolitiska mobilisering, genom att många av de samiska aktio-
nerna genomfördes som en reaktion på myndighetens politik116. 

RBL kom till på grund av konflikter om marken mellan samer och bosät-
tare. Samerna förlorade genom avvittringsbeslut det mesta av sin mark. Den 
individuella rätten till land och vatten lagstiftades helt enkelt bort. Rensköt-
seln skulle organiseras i lappbyar, med gemensam brukningsrätt för med-
lemmarna. Särskilda statliga uppsyningsmän, lappfogdar, anställdes för att 
övervaka att renskötseln gick rätt till. Renskötsel fick inte heller kombineras 
med jordbruk. Samerna skulle lära sig ”genom arbete och strävsamhet” att 
vinna framgång i sin näring117. Högsta domstolen var kritisk till sedvanerät-
ten, som stred mot allmänna rättsuppfattningen bland svenskarna. HD fråga-
de sig hur länge jordägarna skulle acceptera en invasion på sina marker. 
Framåtskridandet måste ske på civilisationens villkor. En legalisering av 
nomadernas vandringar skulle få nationalekonomiska konsekvenser för 
skogsbruket och jordbruket. Lagen hade dock liten effekt och år 1895 inrät-
tades en ny lappkommitté. Orsaken var konflikten mellan nybyggare och 
samer i Jämtland och Härjedalen. År 1890 sköt nybyggare mer än 300 renar i 
västra Härjedalen.118  

                                                 
114 Thomasson, L. (2002) 
115 Lundmark, L. (2008) 
116 Lantto, P. (2008). "Att det för lapparne skulle vara likgiltigt hvar han flyttade": tvångsför-
flyttningar som problemlösning i svensk samepolitik.  Människor i norr: samisk forskning på 
nya vägar. s. 141-166 
117 Lappkommittens ordförande A.H. Widmark 1883 Sjölin, R. (1981)] 
117 Ibid. 
118 Ibid. 



 49 

Kommittén var oense, liksom riksdagsledamöterna från norr med de från 
söder, vilka undrade hur ledamöterna från de nordliga länen kunde represen-
tera samerna. De från söder ansågs å andra sidan vara alltför känslosamma119. 
Samer uppfattades som de som var renskötande medan de icke renskötande 
ansågs vara nybyggare och fiskare120. Det var rasbiologiska motiv som låg 
bakom både hos dem som var relativt positiva till samerna och hos dem som 
var negativa. Båda ansåg samerna vara en ”lägre stående ras” utvecklings-
mässigt, men skillnaden var att de från syd ansåg att de kunde få bevaras av 
romantiska skäl. Det var endast tidsperspektivet som skilde dessa synsätt åt. 
Samerna skulle försvinna, på kort eller lång sikt. Vid slutet av 1800-talet 
misströstade man om att samerna någonsin skulle kunna bli ”civiliserade”. 
Man ansåg att det var bättre att bevara dem i nuvarande tillstånd. Författare 
fortsatte beskriva samerna som utdöende ända fram till 1920-talet121. 

År 1898 kom en ny renbeteslag som inte innebar några större förändring-
ar, och år 1928 kom ytterligare en renbeteslag som gav de renskötande sa-
merna rätt till jakt och fiske samt att avverka skog till bränsle och byggnads-
virke. De som inte var renskötande förlorade nu helt rätten att nyttja sina 
förfäders marker122. I lagen talas det om vilka som fick bedriva renskötsel. 
Kvinnornas ställning försvagades i och med detta, eftersom de förlorade sin 
renskötselrätt om de gifte sig med en man som inte hade detta.  Detta gällde 
dock inte för den gifte mannen.  

En ny rennäringslag RNL 71 kom år 1971. Då avskaffades också Lappvä-
sendet och lappbyn blev till sameby, som är en självstyrande ekonomisk 
förening123.  

Tvångsförflyttningar 
Unionsupplösningen år 1905124 resulterade så småningom i att riksgränsen 
mot Norge stängdes för renskötseln. Gränsen före år 1905 var närmast av 
administrativ karaktär och hade liten betydelse för samerna125. När 1919 års 
renbeteskonvention mellan Norge och Sverige kom, förlorade de fyra nord-
ligaste samebyarna i Sverige, framförallt i Karesuandoområdet, stora delar 
av sina sommarbetesmarker. Sveriges riksdag beslöt att de samer som ville 

                                                 
119 Ibid. 
120 Ibid. 
121 Lundmark, L. (2007).  Allt som kan mätas är inte vetenskap [Elektronisk resurs] : en popu-
lärhistorisk skrift om Rasbiologiska institutet . Stockholm: Forum för levande historia. Till-
gänglig på Internet: http://svefor.levandehistoria.se/docs/skriftserie4.pdf 
122 Lundmark L. (2008) 
123 Svensk författningssamling (1971), SFS (1971:437)  Stockholm: Fakta Info Direkt AB , se  
även  Svensk författningssamling (1981): SFS. 1981:835, Lag om ändring i rennäringslagen 
(1971:437). (1981). Stockholm: Fakta Info Direkt AB 
124 Nilsson, T. & Sørensen, Ø. (red.) (2005). 1905 - unionsupplösningens år: nya perspektiv 
på ett svensk-norskt drama. Stockholm: Carlsson 
125 Thomasson, L. (2002). 
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skulle få flytta söderut, eftersom betet inte räckte till. I praktiken uppfattades 
det som ett tvång, eftersom de som inte flyttade hotades med renminskning 
eller böter. Totalt ett 60-tal familjer bestående av 279 personer med 16 500 
renar flyttades med allt vad det kom att innebära av kulturkrockar. Rensköt-
selsättet var mer intensiv söderut och inte minst hade nordsamerna och syd-
samerna helt olika språk126. 

Övergången från intensiv till extensiv renskötsel 
I äldre tid var renskötseln intensiv. Därmed menas att renarna hölls väl sam-
lade i hjordar under noggrann bevakning året om och periodvis till och med 
dygnet om i hägn. När renarna flyttade följde även kvinnor och barn med 
och bodde i flyttbara tältkåtor. Genom denna nära kontakt med människor 
blev renarna mycket tama. Mjölkningen och flyttningarna var viktiga inslag i 
tämjandet av djuren. Mjölken var också ett betydelsefullt inslag i den natu-
rahushållning, som präglade den intensiva renskötseln. I regel var hjordarna 
små, i jämförelse med vad som blev fallet under 1900-talet. Det fanns visser-
ligen även i äldre tid enstaka rika samer med stora hjordar, men de var säll-
synta. För stora renägare krävdes rik tillgång på tjänstefolk eller samarbete 
med fattiga renägare, som mot ersättning i någon form kunde medverka i 
tillsynen över den förmögnes renar127. 

Vid slutet av 1800-talet kom den intensiva renskötseln i söder under 
press. Framför allt hängde det samman med att penninghushållningen börja-
de ersätta den naturahushållning, som rått tidigare, och gjorde flera av sa-
mernas traditionella produkter, som renmjölk, jakt och fiskebyte, mindre 
efterfrågade. Renskötseln fick som en följd av detta alltmer inriktas mot 
köttproduktion. För lönsamhet krävdes då större hjordar. Kommersiella in-
tressen kom dessutom in i bilden. Företagsamma personer inom den bofasta 
befolkningen började skaffa sig stora renhjordar för att göra affärer med 
renprodukter, främst renkött, och anlitade samer som skötare av sina renar. 
Deras hjordar blev därigenom på flera håll större än vad som kunde klaras av 
med intensiv bevakning. Renskötarnas svårigheter accentuerades av den 
ökande konkurrensen om tjänstefolk. En rendräng kunde i regel få bättre 
betalt som bonddräng eller skogsarbetare. Dessutom kunde det livet upple-
vas som bekvämare än den tidvis mycket slitsamma renskötseln, med dess 
ständiga flyttningar och primitiva bostäder128. Resultatet blev en successiv 
övergång till allt extensivare renskötsel, karaktäriserad av renhjordar som 
rörde sig friare och under mindre övervakning. Inte sällan beskrivs över-
gången som en plötsligt inträffande händelse orsakad av tvångsförflyttningen 
– dislokationen – i början av 1900-talet, av samer från Jukkasjärvi och Kare-

                                                 
126 Lantto P. (2008). 
127 Kuhmunen, N. (2000) 
128 Manker, E. (1968).  Skogslapparna i Sverige: fältanteckningar . Stockholm:  
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suando till sydligare områden i Norrbottens och Västerbottens län. De nord-
liga samerna skulle då ha fört en extensiv driftsform med sig från sina hem-
trakter. Dessa händelser har säkert drivit på utvecklingen, men den hade 
börjat tidigare. Oavsett hur man ser på förloppet var övergången från inten-
siv till extensiv renskötsel genomförd i stort sett i hela landet i slutet av 
1930-talet129. Det verkar dock inte ha varit fallet i Vålådalsområdet, enligt 
flera informanter i min undersökning. I de sydligaste delarna av renskötsel-
området förordade man från länsstyrelsens i Jämtlands län extensiv rensköt-
sel även så sent som på 50-talet, mellan raderna anklagande renskötarna att 
vara försumliga. Under 60-talet började, i och med snöskoterns ankomst, den 
mekanisering och motorisering som ytterligare påskyndat extensifieringen av 
renskötseln, som fortfarande pågår130. 

Uppkomsten av en samisk etnoidentitet 
Den egna etniska identiteten hos samerna är av relativt sent datum och upp-
stod från början ur ett behov hos folk att kategorisera minoriteter131. En ro-
mantisk bild av samerna som ett naturfolk, som var bäst lämpat att vara ren-
skötare växte fram under senare delen av 1800-talet och färgades av ett soci-
aldarwinistiskt synsätt. För samerna själva började etnomobiliseringen om-
kring år 1900 som ett resultat av den segregations- och assimileringspolitik 
som fördes under ett drygt århundrade från ungefär år 1860 och framåt132. 

Etnomobiliseringen hos samerna startade som en motreaktion mot infö-
randet av segregerade så kallade kåtaskolor i början av 1900-talet och att 
bara de aktiva renskötarna räknades som samer. De skulle hållas utanför 
civilisationen, för att inte samernas kultur skulle försvinna. De samer som 
inte var renskötare, å andra sidan, skulle istället assimileras in i det svenska 
samhället. Den svenska koloniseringspolitiken, med införande av rennärings-
lagar från år 1883, innebar att staten gradvis både ockuperade marken och 
tog kontrollen över rennäringen genom bildandet av Lappväsendet och infö-
randet av lappfogdar tillsatta av länsstyrelsen. Svensk lagstiftning och dess-
utom en godtycklig tolkning av den har i huvudsak syftat till att få kontroll 
över naturresurserna133. 

Assimilerings- och segregeringspolitiken förändrades först under 1950-
talet, då mer liberala värderingar med stöd av FN:s 30 artiklar rörande all-
männa förklaringar om de mänskliga rättigheterna från 10 december, 1948 

                                                 
129 Beach, Hugh (1981) 
130 Thomasson L. (2002) 
131 Elenius L. (2006) 
132 Lantto P. (2000) 
133 Lundmark L. (2008) 
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började få genomslag134. Till stor del berodde detta på etnomobiliseringen 
och bildandet av samiska organisationer, som skett från 1900-talets början. 

                                                 
134 Regeringens Webbplats om mänskliga rättigheter (2010). 
http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?action=pod_show&id=71&module_instan
ce=6, framförallt allt Artikel 1 som säger Alla människor är födda fria och lika i värde och 
rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en 
anda av gemenskap påverkade de politiska partierna till en annan syn på samerna. 
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5. Territorier och naturresurser i 
Handölsdalens sameby 

I detta kapitel beskrivs landskapet i första hand ur resursutnyttjande-
perspektivet, om hur olika produktionsformer och -metoder påverkar land-
skapets utseende, och människors förhållande till landskapet. 

Detta avsnitt ”drar ner” undersökningen till Handölsdalens sameby med 
omnejd, och tar upp ekonomiska, sociala och politiska förändringsprocesser 
så som de framträder på en mer konkret nivå. På den nivån kommer land-
skapets fysiska eller naturgivna beskaffenhet och vilka aktörer/intressen som 
är verksamma i fokus. Detta motsvarar mellannivån i metodtratten, figur 3. 
Detta kapitel tar även upp formella och informella ”territorier”, vad med-
lemmarna i dessa territorier sysslar med som grupp, hur gruppen tagit olika 
landskapstyper i anspråk och varför. Produktion och levnadsvillkor i ett spe-
cifikt rumsligt sammanhang berörs också. 

Territorierna kan ses som ett uttryck för en viss resursfördelning, och 
grupperna använder traditionellt sett sina territorier på lite olika sätt. Kapitlet 
bygger dels på publicerat material, dels på intervjuer. 

Renskötseln i Handölsdalen fram till år 1916 
Före år 1824 hade samerna i Åre socken stora områden för sitt nyttjande, 
men efter avvittringen av kronans överloppsmark fick man kvar för små 
domäner för att kunna fortsätta det samiska brukandet. Det föranledde 
Kungen i ett brev år 1841 till kammarkollegiet föreslå att skattefjällsområ-
den skulle bildas för att ge tillräckliga betesmarker och skog till husbehov 
för samerna. Detta bäddade för framtida konflikter med de nybyggare som 
koloniserat dessa landområden135. 

Den första ”renbeteslagen” år 1886 innebar genomgripande förändringar 
för svensk renskötsel och i det närmaste en detaljreglering av sijtens (same-
byns) verksamhet. Före år 1889 var det samerna från Bunner och Täfverdals 
skattefjäll136 som bedrev renskötsel här. År 1889 avskaffades skattefjällssy-
stemet och lappbyarna (senare samebyar) inrättades. Den viktigaste föränd-
ringen var indelningen i ”lappbyar”. De enskilda samernas rätt till olika skat-

                                                 
135 Cramér, T. & Prawitz, G. (1970) 
136 Väster om Tjallingen, se figur 7 
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tefjäll ”kollektiviserades” till en gemensam rätt för samerna genom att ren-
betesfjällen delades in i lappbyar med fastställda gränser. De räntor som 
fastställs för varje skattefjäll och de så kallade ”inrymningsbrev” som utfär-
dats för enskilda samer drogs in och upphävdes. Sett i ljuset av dagens tan-
kesätt så var indelningen i ”lappbyar” en gigantisk socialisering av samernas 
fäderne- och skatteland137. 

Det bildades nio lappbyar i Jämtland, i Åre, Tranris- och Hittings fjäll 
samt Bunner- och Täfverdals fjäll. Redan år 1891 ombildades Åre och Stor-
sjö lappbyar till Åre-Storsjö lappby. Nästa ombildning kom år 1915, då de 
åtta återstående lappbyarna delades upp i fjorton byar. Enligt lappfogden 
skulle ”en bättre renvård uppnås” med mindre byar. Oviksfjällens lappby 
delades också upp i tre nya lappbyar: Tåssåsen, Anariset och Tranris138. Den 
tidigare sammanslagna Åre-Storsjö lappby delades upp i nuvarande Mittåda-
len och Handölsdalen. När det gäller min undersökning av Handölsdalens 
sameby är det därför naturligt att inkludera omgivande samebyar, framförallt 
Tåssåsen eftersom det finns starka band med den.139. 

Under det utredningsarbete om samerna och samiska förhållanden  under 
1910-talet, hade en av de sakkunniga, jägmästaren E. von Sydow, år 1913 
gjort en rundresa i några av de sydligaste samebyarna. Han förde noggranna 
dagboksanteckningar och syftet var att bilda sig en uppfattning om hur 
”lapskt” samerna levde, naturligtvis mätt efter hans egen måttstock. Av von 
Sydows anteckningar kan man läsa att varje spår av intensiv renskötsel får 
högt betyg, och det får också sådan livsföring i övrigt, klädsel och yttre attri-
but, som tydde på att man än så länge var opåverkad av den omgivande 
svenska bygdekulturen. 

Renskötseln i Oviksfjällen fick inte något bra betyg, och skälen till det 
kan man med lätthet räkna ut av det von Sydow tidigare skrivit i dagboken. 
Han tycktes vara fixerad vid vad han trodde vara ”inverkan på lapparna af 
svenska kulturen, turistväsendet med mera”.  

”Lapphusbönderna hafva slutat att själfva gå ute aktivt i renskötseln.”140  
Han såg det negativt, att ”lappbyns” renar hölls i en enda stor hjord. De en-
skilda renskötarna kände då inte samma ansvar för renarna  

”då en del äro försumliga, blifva de försumliga alla”141 
och när samerna berättade för honom, att de behövde utvidga sina renbetes-
marker, så visade de enligt von Sydow,  

”att det är dåligt slag i lapparne”142.  

                                                 
137 Lundmark L. (2008) 
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140 Sydow E. von (1913) 
141 Ibid. 
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Från Storvallen, huvudviste i Åre-Storsjö lappby, noterade von Sydow att 
”lapparna bo i stugor”, men att  

”endast ett fåtal hafva kor”143.  
Kåtorna användes sommartid ibland.  

”De äro försedda med täckta tak, jernspis, fönster osv.”144 
I Storvallen bodde von Sydow hos förre ordningsmannen, gästgivaren Nils 
Nilsson (senare Schain). Denne har:  

”byggt gård med två stora byggnader, en för handelsboden, men familjen bor 
i kåta om sommaren. Och i Ljungris tog jag in hos Jon Elias Jakobsson, den 
rikaste lappen i Åre-Storsjö. Han har jordbruk i Ljungdalens by men använ-
der Ljungris som fäbod. Det är en gammal lappvall. Han bor där i kåtor men 
har en stuga för resande. Den användes flitigt till förvaringsbod för mat och 
kläder.”145.  

Ovikens lappar lär höra till de mest bildade, påstod A. Beckman när han 
förstått att de hade så moderna saker som kikare och livförsäkring.  

”De sitta” för att begagna lappbyordningsmannens egna ord, ”närmare civili-
sationen och draga däraf mycket lärdomar”146. 

Skogsbruket 
Från början av 1800 talet förekom det dimensionsavverkning i Rekdalen och 
år 1954 skedde den sista flottningen. Skogen som avverkades flottades till 
träindustri och sågar. I Mattmar, Mörsil och Järpen anlades det i slutet av 
1800-talet pappersmassafabriker. Fabriken i Järpen lades ned år 1962 och 
den sista av dem, Äggfors i Mörsil år 1970. Trots att det behövdes mycket 
timmer till fabrikerna, blev aldrig omfattningen av avverkningen i Rekdalen 
särskilt omfattande och det finns många gamla träd kvar, framförallt tallar 
som är mer än 300 år. Det som är mest påtagligt är att det inte finns så 
mycket kulturlämningar i skogen på gamla träd, som gränsmarkeringar, 
blekning av stigar, barktäkter, träd med ristningar och skog med spår av 
mjölkvallar147, eftersom dessa medvetet togs bort av skogsbolagen, för att 
slippa diskussion om att det fanns andra brukare, samerna, av den148. 

                                                                                                                   
142 Ibid. 
143 Ibid. 
144 Ibid. 
145 Ibid. 
146 Backman A. 81902) 
147 Emanuelsson, M. (2003). Skogens biologiska kulturarv [Elektronisk resurs] : att tillvarata 
föränderliga kulturvärden . Stockholm: Riksantikvarieämbetets förlag. Tillgänglig på Inter-
net: http://www.raa.se/publicerat/9172093005.pdf. s. 34-37. 
148 Sivertsson K. (2005) 
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Lappkapellen 
Kyrkplatser har varit och är fortfarande viktiga noder för samerna. Man sam-
las för viktiga kyrkhelger och de fungerar fortfarande, om än i mindre om-
fattning än förr, som marknader för avsättning av varor. Det var där som 
äktenskapsband knöts och man kunde färdas många mil, i flera dygn, för att 
komma dit149. 

I Härnösands stift, dit hela Norrland hörde, bestämdes år 1647 att samerna 
skulle kristnas men det var först under slutet av 1700-talet som kristningen 
tog fart. Ett ämbetsverk, Pastor lapponum, bildades och skolor grundades. 
Lärarna var prästvigda och år 1740 infördes även kateketer, kringvandrande 
lärare. 

Komministern i Undersåker tog hand om samerna på trakten och han hade 
gudstjänst för dem i Handölsdalens lappkapell, som byggdes år 1799 av sa-
merna och Handöls byamän och invigdes år 1804. Vid avvittringen i mitten 
av 1800-talet förlades renbetesmarkerna till Undersåkers fjällområden och 
det blev för långt till Handöl och Vallbo lappkapell byggdes istället, som 
blev klart år 1863. Kapellet restaurerades år 1942 med hjälp av Renbetesfjäl-
lens skogsfond. Handöls lappkapell var vid sekelskiftet 1900 förfallet och 
överläts då till Handöls byamän som restaurerade det och år 1947 togs det 
åter i bruk.150. 

Naturgeografiska förutsättningar 
De naturgeografiska förutsättningarna ger konsekvenser för hur territorierna 
formas och hur de förändras, men också vad landskapet producerar. Hand-
ölsdalens sameby omfattar alltifrån högalpin terräng i väster mot norska 
gränsen till stora barrskogsområden i öster. Många platser med särskild be-
tydelse har sitt ursprung i ovanliga geologiska fenomen. Även vegetationens, 
klimatets och hydrologiska faktorer inverkar på hur markanvändandet för-
håller sig. Dessa naturgivna förutsättningar präglar också samernas livshisto-
rier. I detta avsnitt berörs ovan nämnda förutsättningar för synen på landska-
pet och hur detta påverkar territorierna inom samebyn. Omnämnda platser av 
intervjupersonerna har getts ett eget utrymme i bilaga 2. 

                                                 
149 Till Fatmomakke i Vilhelminafjällen gick man och roddes över sjöarna ända från Tärnaby-
området, ca 10 mil, till midsommarhelgen. Mina föräldrar hörde till dem.  
Vid Vallbo lappkapell är det med jämna mellanrum konfirmation för samiska ungdomar från 
hela Sapmié.  
Kyrkhelger, konfirmationer, bröllop, dop och begravningar är en gemensam angelägenhet för 
många samer. 
150 Thomasson L. (2004) 
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Geologi 
Berggrunden, terrängen och geomorfologin har stor betydelse för hur mar-
ken används. Den alpina delen används av renarna sommartid för bete, men 
framförallt för att komma undan insekter som mygg, knott och broms, som 
är till stort besvär. Renarna rör sig mellan björkskogsbältet och kalfjället, där 
man varma sommardagar kan se dem på svalkande snölegor i den mer hög-
alpina delen. 

När det gäller de geomorfologiska förutsättningarna är det av inlandsisen 
påverkade landskapet huvudarenan för samernas aktiviteter. Dödislandskap, 
terrasser, åsar och moräner ger landskapet en mosaik av möjligheter för 
människan. Där finns vistelseplatserna och huvuddelen av naturresurserna 
för samerna. I bilaga 4 går jag igenom landskapets geologiska förutsättningar 
för utvalda områden av särskild betydelse i min undersökning. 

Handölsdalens samebys åretruntmarker längst i väster mot norska gränsen 
präglas av sin, för att vara så långt söderut i fjällkedjan, stora andel högalpin 
terräng. I väster reser sig de mäktiga Sylmassivet och Helagsfjället, båda mer 
än 1 700m höga, med sina glaciärer. Berggrunden består längst i väster mot 
norska gränsen av Seveskollans amfibolit och glimmerskiffrar med relativt 
fattiga jordarter151. 

Längre österut består bergrunden av den mindre omvandlade Särvskollans 
bergarter medan de högre topparna som Bunnerfjället, 1200m, Ottfjället, 
1400m, och Anariset 1500m, består av granatgnejs och amfibolit av hög 
omvandlingsgrad. Mellan Bunnerfjället, Ottfjället, och Vålåsen är berggrun-
den mer kalkrik och lättvittrad, vilket ger ett landskap som är mer småkupe-
rat och som antagligen passar bättre för den intensiva renskötsel man bedrev 
förr, enligt ett par av de intervjuade. Vegetationen är också mer artrik här. 
Längst i öster bildar fältspatsandsten, genomskuren av Ottfjällsdiabas, den 
1300m höga Lunndörren152. 

Isavsmältning har gett ett flertal säregna och mytomspunna former som 
issjöarna, sandurbildningar och de välkända pyramiderna i Gröndalen (bilaga 
2, figur 2, område 3). En annan landskapsform som syns från långt håll är U-
dalen vid Lunndörren (bilaga 2 figur 2 område 4)153. Där det har förekommit 
brytning av nickel och koppar mellan åren 1800 och 1920. Där finns också 
Grönvallen som har varit ett viktigt sommarviste för Anarisgruppen inom 
Tåssåsen sameby åtminstone de senaste århundradena. Tre av de intervjuade 
anger detta område som sitt hemområde. 

                                                 
151 Berggrundskartor (2010) http://maps2.sgu.se/kartgenerator/sv/maporder.html 
152 Ibid. 
153 durre sydsamiska = dalgång mellan fjällen 
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Klimat  
Klimatet har inte bara stor betydelse för vegetationen och påverkar tillgång-
en på naturresurser, som bete och slöjdämnen, utan också genom att skapa 
ett instabilt väder, som påverkar vardagslivet. 

Västra Jämtland har ett maritimt klimat, mildare än områdena åt norr och 
söder, vilket huvudsakligen beror på närheten till Atlanten och de låga fjäll-
passen mot Norge. Nederbörden i Åre är 600-800mm/år, men betydligt mer 
uppe på fjällen som kan ha 1200-1300mm/år. Fjällens västersidor är neder-
bördsrika, medan östersidorna befinner sig i regnskugga154.  
Vintrarna i Åre kommun är relativt milda i väster, i januari är medeltempera-
turen i Storlien -6,4o jämfört med Mörsil i öster som har -8,6o. På sommaren 
är förhållandena de motsatta. Temperaturen sjunker med ca 0,6o/100m höjd 
och nederbörden ökar med ca 100mm/100m. Vid högtryck blir ofta dalbott-
narna kallare än höjderna eftersom kalluften rinner nedåt, så kallade. kall-
ras155. 

I området förekommer sydväxtberg med karakteristiska, hammare, berg-
rot och rasmark, som Bunnerfjällen och Ottfjället. Dessa sydväxtberg är ett 
resultat av den kaledoniska bergskedjeveckning Där är det bra lokalklimat, 
näringsrik berggrund och god vattenförsörjning. Fjällen karakteriseras av 
klimatisk instabilitet med häftiga växlingar i temperatur och vindstyrka, nå-
got som resulterat i många olyckor, med den mest tragiska, karolinermar-
schen i februari år 1719 med ungefär 3 000 döda och Anarisolyckan år 1978, 
med 8 döda och bara en överlevande som följd156  

Västjämtland har relativt kort vegetationsperiod, mellan 120 dygn i de 
västra delarna mot norska gränsen till 150 dygn mot öster vid Vålådalen, 
men det är kraftiga variationer när det gäller lokalklimatet. 

Genom att fjällbjörkskogen ligger som en randzon mot kalfjället blir den 
mottagare av stora mängder snö som driver ner från fjällhedarna. Snödjupet i 
sig utövar ett tryck på vegetationen, men snön fungerar som störningsprocess 
främst när den sätts i rörelse i branta sluttningar. Det kan dels röra sig om 
regelrätta laviner, dels om en mer diffus förflyttning av snön som trycker 
fjällbjörkarna nedåt och knäcker stammarna när de blir tillräckligt grova. 
Störningen kan vara slumpmässig och drabba fjällbjörkskogen med mycket 
glesa intervall. I vissa områden förekommer dock laviner så regelbundet att 
öppna ytor blir närmast permanentade. Inte minst gäller det längs vissa vat-
tendrag, där en blandning av snö och vatten (slasklaviner) sveper fram näs-
tan årligen. 

Trädgränsen, som utgörs av fjällbjörk (Betula Pubescens) var år 2007 
mellan 890-940möh inom Handölsdalens sameby och har i Jämtlands län 
stigit i medeltal med 96m sedan år 1915. Granen (Picea Alba) har stigit med 
                                                 
154 SMHI (2010) http://www.smhi.se/klimatdata 
155 Ibid. 
156 Abrahamsson, T. (1992) Okända fjäll, STF 1992 
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115m och finns nu mellan 887 och 903möh i medeltal och tallen (Pinus Sil-
vestris) på samma sätt vandrat uppåt, med en stigning på 68m till mellan 720 
och 824möh157. 

Vinden gör att snö och frön blåser ihop på samma ställen158, vilket ger 
fröna en god chans att etablera sig med avseende på lä och fukt. Fröspridda 
organismer i blåsiga och snörika miljöer som fjällen kan svara mycket 
snabbt på klimatförändringar, eftersom de kan sprida sig långt159. I Abisko-
området kan en fjällbjörk producera 40 miljoner frön under sin livstid, men 
trots det är unga träd ovanliga i stora delar av fjällbjörkskogen. Fröna är 
däremot viktiga i områden som nyligen blivit störda eller i nya områden 
utanför nuvarande utbredning där konkurrensen är minimal160. Om klimat 
och bete tillåter finns således en enorm potential för expansion av fjällbjörk 
uppåt längs fjällsidorna.  

Även kärlväxter expanderar uppåt. Ett viktigt exempel är blåbär (Vaccini-
um myrtillus) vars övre gräns är gränsen mellan låg- och mellanalpin zon. 
Den gränsen har på sina håll förflyttat sig 200 meter uppåt. Ett annat exem-
pel är gullris (Solidago virgaurea,)161. 

Naturlandskapet 
Eftersom samebyns område är stort finns här en rad olika biotoper. Några av 
dem är av speciellt intresse eftersom de är viktiga som resurser för samerna, 
som fjällbjörkskogen, myrarna, sjöarna och vattendragen. 

Sjöar och vattendrag 
Det finns relativt stora sjöar i området, Ånnsjön, Gevsjön, Ottsjön och den 
uppdämda Sylsjön (Nedalssjön), den totala sjöarealen är 1100 km2 i Åre 
kommun. Sjöarna är värmehållande på hösten och motsatsen på våren. Man 
kan urskilja tre typer av fjällsjöar, oligotrofa klarvattensjöar, med klart vat-
ten, som är lågproduktiv, till exempel Vålåsjön. Den andra typen är skogs-
sjöar med humusrikt, brunfärgat vatten, till exempel Mattmartjärn, och den 
tredje, kalksjöar i områden med kalkrika berg och jordarter med alkaliskt 
blågrönt vatten. De har hög naturlig produktion till exempel Östra Blanktjär-

                                                 
157 Öberg, L. (2008). Trädgränsen som indikator för ekologiska klimateffekter: en metodstudie 
för långsiktig miljöövervakning . Östersund: Länsstyrelsen Jämtlands län 
158 Kullman, L. 1984. Germinability of mountain birch (Betula pubescens ssp. tortusa) along 
two altitudinal transects downslope from the tree-limit. Reports from the Kevo Subarctic 
Research Station 19 s. 11-18.  
159 Kullman L. (2006) 
160 Callaghan, T. V. 1987. Plant population processes in arctic and boreal regions. Ecological 
Bulletins 38. s. 58-68. 
161 Kullman L. (2006) 
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nen i Vålådalen162 (Bilaga 2, figur 6, område 4). Avvattningen från väster 
sker huvudsakligen genom Indalsälven, som rinner vidare till Storsjön.  

Det finns ca 500km strömmande vatten i Åre kommun, som i rätt hög 
grad drabbats av försurning dels beroende på att berggrunden har låg buf-
fertkapacitet och dels på att försurande nederbörd kommer in över de låga 
fjälldalarna i väster. Kalkning har genomförts under en 30 års period och 
man har sett en viss förbättring av pH-värdena. Huvudorsaken till stigande 
pH-värden beror dock på minskningen av sur nederbörd. Strömmande vatten 
har 10-20 ggr högre produktivitet än stillastående vatten, beroende på hög 
syrgashalt och näringsämnen som kommer med vattnet163.  

I Ånnsjön finns storvuxna bestånd av röding och öring som är uppströms-
lekare i Handölan, Järpån, Rekån och Harrån. Rödingstammen är skydds-
värd. Det finns inplanterad kanadaröding i sjöarna längs Indalsälven, som 
konkurrerar med de naturliga bestånden164. Fisket i Ånnsjön är av stor bety-
delse för samerna från Tjallingen, och åtminstone en familj lever huvudsak-
ligen av förädling av fisk. 

Myrar 
Myrar bildas vid hög nederbörd och låg avdunstning och är extremt närings-
fattiga. I väster finns stora arealer av myrmarker, med backmyrar, gölrika 
och höga mossor samt de för västjämtland typiska terrängtäckande mossorna 
och kärren. Mossarnas tillväxt är ca 0,5 mm/år. Raggmossan är indikatorväxt 
för dessa mossor165. Myrslåttern har haft stor betydelse för samer som blivit 
nybyggare som vid Markenjäro, Nyhemet, i Rekdalen166 enligt informant B. 

Mänsklig påverkan – fjällen som kulturlandskap  
Geologin, geomorfologin och klimatet utgör grunden för landskapet och dess 
produktion. Vegetationen är ändå den mest påtagliga delen av naturresurser-
na för samerna, och också den som hör ihop med platsbundenheten. När de 
intervjuade beskriver olika platser, är det som växer där en viktig del av den. 
Enrisbackar, öppen björkskog, ängar med sia167, områden med hjortron och 

                                                 
162 Näslund, I. (2010). Vattenriket i Vålådalen. Frösön: Waterlife, se bilaga 2, figur 2, område 
4. 
163 Sers, B. & Degerman, E. (1992). Fiskfaunan i svenska vattendrag . Drottningholm: Sötvat-
tenslaboratoriet 
164 Näslund, I., Hanell, L. & Nyström, P. (1989). Rödingstammar för matfiskodling: försöks-
verksamhet i Jämtlands län 1986 och 1987 . Drottningholm: Sötvattenslaboratoriet 
165 Hallingbäck, T. & Holmåsen, I. (1985).  Mossor: en fälthandbok . 2., rev. och väsentligt 
utök. uppl. Stockholm: Interpublishing 
166 Bilaga 2, figur 2, område 2 
167 Sydsamiska för Kruståtel (Deschampsia Flexuosa), som är en viktig betesväxt för renarna 
på försommaren. 
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blåbär, slöjdämnen, kaffeved, platser med jaarja168 och faatnoe169, och områ-
den med hänglav är exempel på detta. I berättelserna är dessa platser ofta 
förknippade med nyttjande av naturresurserna, som samlande av ved och lav, 
plockning av bär och slåtter. Vegetationen spelar också stor roll för före-
komsten av älg. Det finns relativt gott om älg i Vålådalen, inom Fjällstens-
gruppens territorium, och i Grönvallenområdet för Anarisgruppen, men även 
i Handölans dalgång för Tjallingengruppen170. Älgjakten är en viktig natur-
resurs för såväl samebymedlemmar som för de utanför. För B och F är det 
rent av den viktigaste resursen. Att älgjakten varit viktig även historiskt vitt-
nar det stora antalet fångstgropar längs Rekdalen om. 

Sjöarna och vattendragen är fortfarande en mycket viktig naturresurs när 
det gäller fisket. Både husbehovsfisket och fisk till försäljning förekommer 
allmänt. Som tidigare sagts, finns fiskförädlingsföretag som är knutna till 
Handölsdalens sameby. Det som på senare tid blivit allt mer vanligt är ex-
klusiv fisketurism som vid Vattensjöarna inom Anarisgruppens område. Det 
som erbjuds är ett paket med upplevelser och traditionellt tillagad mat, enligt 
C. 

Myrarna har spelat en avgörande när samerna blev gårdsbrukare, genom 
slåtter av starrarter (Carex sp.) till tamboskapen, som i Rekdalen, enligt B. 
Fortfarande är de viktiga för hjortronplockning och inte minst älgjakten. Ofta 
sitter man på fjället och spanar med kikare efter älgen, som betar eller ligger 
vid myrkanterna eller skogsholmarna, för att sedan smyga sig på dessa, en-
ligt A C F och G. 

Kulturlandskapet som tidigare har bestått av beteshagar, slåtterängar och 
myrar med stor artrikedom och varierande växtsamhällen har genomgått 
stora förändringar. 
I Vålådalen förekommer rena tallbestånd på de stora sandavlagringarna och 
där har det förekommit skogsbruk i form av svedjebruk. Spår av brandrefu-
gier och brandljud förkommer, särskilt i Rekdalen171. 

Skogsbruket karakteriseras annars av dimensionshuggning från 1850-talet 
och framåt, som gett en genetisk försämring. Skogsodlingsgränsen för svår-
föryngrad skog sattes av Domänverket och har sedan kompletterats av 
Skogsvårdsstyrelsen172. Stora delar av samebyarnas åretruntmarker finns 

                                                 
168 Sydsamiska för Tolta. Israelson P.-M. och Nejne S. (2008) (Mulgedium alpinum), som 
syras tillsammans med fjällkvanne och olika syra-arter (Rumex sp.) i gompa, som för använ-
des i renmjölk, som lagrats i ursköljda renmagar. Numera används det i fil.. Enoksson A. 
(1976), Västerbotten 3:76 
169 Sydsamiska för Fjällkvanne Israelson P.-M. och Nejne S. (2008) (Angelica Archangelika), 
som fortfarande används för sitt stora innehåll av vitaminer bl.a. C-vitamin. Intervjuperson F. 
gräver upp rötterna på vårarna och mal ned dessa till ett pulver, som används både som kryd-
da och kosttillskott under vinterhalvåret. Toltan, Angelican ansågs vara ärkeängelns gåva till 
samerna för att de skulle vara friska, Enoksson A. (1976), Västerbotten 3:76 
170 För indelning i olika grupperingar se figur 7 
171 Sivertsson K. (2005) 
172 Hallingbäck, T. & Holmåsen I. (1985) 
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ovanför gränsen, men i vinterbetesområdena i Härjedalen är det stora kon-
flikter med framförallt de privata markägarna om trampskador på plantorna. 

Traditionellt nyttjande 
Fjällbjörkskogen i Sverige, Finland och framförallt Norge har utnyttjats som 
extraresurs i jordbrukssamhället redan under yngre stenålder (ca 4000-3500 
f. Kr.). Nyttjandet har intensifierats i perioder, kanske allra mest på 1700-
talet då fäbodsystemet var som mest utbrett173. Arkeologiska fynd tyder på att 
betesdjur, som kor och får, fanns i fjällbjörkskogen så tidigt som 4000 f. 
Kr174. Vilka brukarna var, samer eller andra, är omdiskuterat, men Zachrisson 
förordar de tidigare175. 

Mest påtagliga idag är effekterna av renbete. Den tidigaste, mer storskali-
ga användningen av fjällbjörkskogen var när de nomadiserande samerna 
brände ytor i skogen för att gynna gräs och lavar för att därigenom locka 
fram vildrenar att jaga. När renarna senare domesticerades ökade användan-
det av eld för att hindra ris och gynna gräs och lavar i torrare marker176. Do-
mesticeringen krävde även ved till att bygga mjölkningsfållor och förva-
ringshus för mjölkprodukterna177. Speciellt tallar, men även fjällbjörkar, bar-
kades för att få innerbark till mat, förvaring och medicin178. Samerna och 
deras renar flyttade mellan upp till ett tiotal olika visten, vilka hade sina oli-
ka fördelar, exempelvis bra sommarbete, fiske eller bärproduktion179. Vistena 
var oftast placerade vid fjällbjörkskogens övre gräns. Skogen närmast viste-
na nyttjades hårdast, det skapades öppna ytor och trädgränsen sänktes Le-
derna mellan vistena märktes ut på trädstammar och än idag kan man se 
resterna av leder och territoriegränser på gamla tallar. Människan har påver-
kat fjällbjörkskogens utbredning och utseende under lång tid180. Denna 
mänskliga påverkan måste ses som en del av den naturliga dynamik som har 
format skogen till det vi ser idag. Stora delar av fjällbjörkskogen måste troli-
gen ses som en del i det fjällnära kulturlandskapet, där såväl rennäring som 

                                                 
173  Emanuelsson, U. (1987). Human influence on vegetation in the Torneträsk area during the 
last three centuries. Ecological Bulletins 38, s. 95-111..(1987), se också Olsson, E. G. A.,. 
Austrheim G, and Grenne. S. N. (2000). Landscape change patterns in mountains, land use 
and environmental diversity, Mid-Norway 1960-1993. Landscape Ecology 15:155-170. 
174  Welinder, S.,. Pedersen E. A, and Widgren. M. (1998). Det svenska jordbrukets historia. 
Natur och Kultur/LT:s förlag.) 
175 Zachrisson I. (1997a) 
176  Hörnberg, G., Östlund L., Zackrisson O., and Bergman. I. (1999). The genesis of two 
Picea-Cladina forests in northern Sweden. Journal of Ecology 87 s. 800-814. 
177 Emanuelsson U. (1987) 
178 Zackrisson, O., Östlund, L. Korhonen O., and Bergman I..(2000). The ancient use of Pinus 
sylvestris L. (Scots pine) inner bark by Sami people in northern Sweden, related to cultural 
and ecological factors. Vegetation History and Archaeobotany 9 s. 99-109. 
179 Östlund, L., Ericsson T. S., Zackrisson O., and Andersson. R. (2003). Traces of past Sami 
forest use: An ecological study of culturally modified trees and earlier land use within a bo-
real forest reserve. Scandinavian Journal of Forest Research 18. s. 78-89.. 
180 Emanuelsson  U. (1987) 
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jordbruk samverkat till att forma biotoperna. Även om påverkan runt vistena 
var lokal, kunde den få långvariga konsekvenser. Då den intensiva rensköt-
seln med mjölkning övergick till den mer extensiva köttproducerande (om-
kring år 1870) övergavs de mer stationära vistena för en rörligare rensköt-
sel181. Från och med slutet av 1800-talet minskade användandet av innerbark 
av tall, dels på grund av förbud att ta bark från stående träd, men främst på 
grund av ökad handel med socker. Det spreds även en opinion mot barkan-
vändning, det skulle vara primitivt och tyda på fattigdom. Barkanvändningen 
har varierat i omfattning över landet och under olika perioder. Den klart 
övervägande användningen av bark bland ”svenskar” är dock till utdryg-
ningsmedel i maten eller i oblandat skick till nödmat under missväxtår. Det 
tycks vara stor skillnad på hur bark användes bland samer och icke samer i 
Sverige. Samerna som använde bark som ett naturligt inslag i kosthållet var 
säkert mera vana vid smaken och förknippade det inte heller med nödår och 
elände. Man har då blandat innerbarken av tall med fisk och renkött. Det 
finns också uppgifter om att den lite söta innerbarken rostats och använts 
som godis hos samerna182. 

Fjällbjörkskogen har även ingått i det traditionella jordbrukslandskapet, 
dels som betesmark med vidsträckta områden som betades av kor, får och 
getter, dels inhägnade marker som användes för vinterfoderproduktion183 och 
som konkurrerade med samiskt nyttjande. I Norge förekommer fortfarande 
sådant nyttjande i form av säterbrukande, medan det är ytterst sällsynt i Sve-
rige till boskapen, att vara produktionsplats för mjölk och mjölkprodukter 
och Finland. Från 1700-talet utvecklades fäbodsystemet, som innebar att 
gårdarna i dalarna upp till 600möh utökade sina arealer upp längs fjällsidor-
na, i Norge upp till 900möh184. Fäbodarna fyllde flera syften: att bistå med 
sommarbete och kanske viktigast, att vara en bas för insamlandet av vinter-
foder, genom slåtter och hamling185. Höproduktionen var mindre ju högre 
upp man kom. I Torneträsk-regionen krävdes det ca 2 ha äng i dalgångarna 
för att föda en ko, men 6-15 ha äng om den var belägen på högre höjd186. 
Detta skapade stora arealer med slåtterängar, främst på myrarna, men även i 
låg- och högörtbjörkskog. Även björken skördades, genom att repa blad eller 

                                                 
181 (Ibid.) 
182 Eidlitz Kuoljok, K. (1969).  Food and emergency food in the circumpolar area . Diss. 
Uppsala : Univ. 
183 Austrheim, G.. Olsson E. G.,  and Grontvedt E. (1999). Land-use impact on plant commu-
nities in semi-natural sub-alpine grasslands of Budalen, central Norway. Biological Conserva-
tion 87. s. 369-379 
184 Norderhaug, A., Ihse M., and Pedersen O.. 2000. Biotope patterns and abundance of 
meadow plant species in a Norwegian rural landscape. Landscape Ecology 15:201-218.  
185 Bryn, A. and Daugstad K.. (2001). Summer farming in the subalpine birch forest, pp. 307-
316 In F. E. Wielgolaski [ed.], Nordic mountain birch ecosystems. Man and Biosphere vol. 
27. Parthenon Publishing group, New York.  
186  Emanuelsson U. (1987) 
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kapa kvistar187. Det finns spår av utvecklat stubbskottsbruk på många håll i 
södra fjällkedjan det vill säga regelbunden beskärning av lågkapade 
björkstubbar. Fjällbjörkskogen har även påverkats av ett relativt stort uttag 
av ved till bränsle och produktion av bland annat olika ostprodukter188. 

Det finns motverkande faktorer till den av temperaturökningen orsakade 
vandringen uppåt på kalfjället av skogen och det är bete av ren189, angrepp av 
fjällbjörkmätaren och mänsklig aktivitet som veduttag. Renbetet varierar 
kraftigt, dels på grund av flyttningar mellan olika områden, men också på 
grund av att renantalet fluktuerar. De senaste 120 åren har renantalet varierat 
mellan 150 000 och 300 000 djur i Sverige med toppar åren 1890, 1910, 
1930, 1955 och 1990190   (se figur 6). 

 
Figur 6. Variationer i renantal 1900-2000191 

Under 1900-talet har antalet renar i vinterhjorden pendlat mellan 150 000 
och 300 000 renar med toppar vart 20:e till 30:e år. Vinterhjorden räknas 
efter det att årets slaktuttag är gjort och före vårens kalvningar. Den cykliska 
upp- och nedgången av renantalet liknar den som finns i vilda renhjordar. 
Svängningarna i renantal inom rennäringen är dock mindre kraftiga än i de 
vilda renhjordarna. Betestillgången, djurens kondition, rovdjurstryck och 
slaktuttag är de främsta förklaringarna till variationen. Det stora antalet i 
slutet av 1980-talet förklaras av effekterna efter Tjernobyl192, då man slakta-
de renarna, eftersom renkropparna då bara kasserades. 

                                                 
187 Ibid. 
188 Bryn  A. och Daugstad K. (2001) 
189 Cairns, D. M. and Moen J.. (2005). Herbivory influences tree lines. Journal of Ecology 96: 
in press, se också Oksanen, L., Moen J., and Helle T.. (1995). Timberline patterns in north-
ernmost Fennoscandia. Acta Bot. Fennica 153. s. 93-105.  
190 Moen, J. and Danell Ö. (2003). Reindeer in the Swedish mountains: An assessment of 
grazing impacts. Ambio 32:397-402. 
191 SOU 1983:67, Jordbruksverket http://www.rennaringsstatistik.scb.se/diagram1.asp#A 
192 Sametingets renäringstatistik (2010) 
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Rent allmänt skapas en mosaik i landskapet av renbete för att betestrycket 
blir ojämnt193. Renen betar framför allt björklöv och kan äta upp 90 % av 
bladmassan inom 1-130cm194 höjd. ”Myggplågan” påverkar dock renarnas 
betningsmönster vilket gör att renarna lämnar skogen då det är som värst195. 
Eftersom renen vandrar och byter område varje år, varierar betestrycket mel-
lan områdena. Lokalt kan det uppstå trampskador, beroende på stödutfodring 
och hägn, som bland annat finns i Vålådalen. Sammantaget är det svårt att 
säga om det förekommer överbetning, även om en viss minskning av den 
genomsnittliga slaktvikten skulle kunna tyda på detta196.  

Små gnagare som sork och fjällämmel kan påverka vegetationen i relativt 
stor grad, särskilt under snön vinterhalvåret. Populationstätheterna av gnaga-
re varierar mellan åren, och vissa år med särskilt höga tätheter, så kallade 
gnagarår, anses förekomma regelbundet. Det är framför allt de nordliga po-
pulationerna som uppvisar cykler på 3-5 år197. Under 1980-90-talen har såda-
na gnagarår uteblivit, vilket påverkar framför allt olika rovfåglar och fjällrä-
varna negativt198. Orsaken till att topparna uteblivit är inte känd. Förändrat 
skogsbruk eller klimatförändringar tas upp som möjliga förklaringar199.  

Modernt nyttjande  
Det traditionella nyttjandet av fjällbjörkskogen minskar, samtidigt som det 
moderna ökar alltmer. Vegetationen påverkas framförallt kring STF:s fjäll-
stationer och på leder vid Storulvån, Sylarna, Gröndalen, Tjallingen och 
Vålådalen men också i Ljungdalen200. Marken påverkas bara lokalt men leder 
och spår över myrarna ger linjära spår som kan ge en kraftig dränering. En 
annan stark orsak till ökad dränering av våtmarkerna är körning med motor-
cykel och ATV201 som används vid renskötsel men också vid älgjakt och vid 

                                                 
193 Väisänen, R. A. (1998). Current research trends in mountain biodiversity in NW Europe. 
Pirineos 151-152. s. 131-156. 
194 Helle, T. (2001). Mountain birch forests and reindeer husbandry, F. E. Wielgolaski [ed.], 
Nordic mountain birch ecosystems. Man and Biosphere vol. 27. Parthenon Publishing group, 
New York. s. 279-292 
195Helle, T.,. Aspi J,. Lempa K, and Taskinen E.. (1992). Strategies to Avoid Biting Flies by 
Reindeer - Field Experiments with Silhouette Traps. Annales Zoologici Fennici 29 s.69-74. 
Se också Edenius, L., Vencatasawmy C. P., Sandstrom P., and Dahlberg U.. (2003). Combin-
ing satellite imagery and ancillary data to map snowbed vegetation important to reindeer 
Rangifer tarandus. Arctic Antarctic and Alpine Research 35. s. 150-157.  
196 Kumpula J. (1998) 
197 Klemola T. (2002) 
198 Hettonen, H. and Wallgren H..(2001). Rodent dynamics and communities in the birch 
forest zone of Northern Fennoscandia, In F. E. Wielgolaski [ed.], Nordic mountain birch 
ecosystems. Man and Biosphere vol. 27. s.. 261-278 Parthenon Publishing group, New York. 
199 ibid. 
200 Bryn  A.och Daugstad K. (2001) 
201 Populärt kallat fyrhjulingar  



 66 

den stark ökade nöjeskörningen202. Även om det inte finns några stora skid-
anläggningar inom samebyns område, finns en lokal påverkan i Vålådalen 
med ett par pister och framförallt ett omfattande längdspårsystem som också 
ökar dräneringen, men samtidigt ökar den biologiska mångfalden genom 
ökat ljusinsläpp och ökad markstörning203. 

Samebyns interna organisation 
I denna del för jag ned resursutnyttjandet till hur man uppfattar det på indi-
vidnivå. Det baseras på de intervjuer som gjorts och kan ses som en del av 
resultat den empiriska undersökningens resultat. 

Handölsdalens samebys åretruntmarker är belägna i sydvästra delen av 
Åre kommun och nordvästra delen av Bergs kommun i Jämtland. Handöls-
dalens sameby, som är en fjällsameby med förhållandevis mycket högfjäll 
för att vara så långt söderut i fjällkedjan, är en av totalt 51 samebyar i Sveri-
ge och består av 37 medlemmar fördelade på 17 rennäringsföretag, uteslu-
tande män (husfolk), men det är många fler som är inblandade renskötseln. 
Det högsta tillåtna renantalet för samebyn är 6 000 och det fanns 4 616 renar 
enligt 2004 års renlängd av totalt 257 000 renar i Sverige år 2003/2004204.  

Före år 1889 var det samerna från Bunner och Täfverdals skattefjäll som 
bedrev renskötsel här. År 1889 avskaffades skattefjällssystemet och lappby-
arna inrättades. Området kring Storulvån ingick först i Åre-Storsjö lappby 
och senare delades lappbyn i två byar, Handölsdalens lappby (idag Handöls-
dalens sameby) och Mittådalen sameby. Från år 1947 blev Anariset och Tås-
såsen nuvarande Tåssåsen sameby medan Tranris lappby senare slogs sam-
man med Handölsdalen205 (se figur 7). 

                                                 
202 Linkowski, W. I. & Lennartsson, T. (red.) (2006). Renbete och biologisk mångfald i fjäl-
len: dokumentation av seminarium: Luleå 22 november 2005 . Luleå: Länsstyrelsen i Norrbot-
tens län 
 
203 ibid. 
204 Statens Jordbruksverk (2009) 
http://www.sjv.se/amnesomraden/djurveterinar/rennaring/nyckeltalforrennaringen. 
4.7502f61001ea08a0c7fff54218.html besökt 2009-01-30 
205 Ljungdahl, Ewa (2008) 
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Figur 7. Handölsdalens sameby med Tjallinggruppen, Ottfjällsgruppen, Fällstens-
gruppen och Ljungrisgruppen.  
Tåssåsen sameby öster om Handölsdalens sameby med Anarisgruppen och Oviks-
gruppen.  

Mittådalens sameby söder om Handölsdalens sameby. 

Formellt territorium 
Handölsdalens samebys åretruntmarker vetter i väster mot Norge, längs en 
drygt 40km lång gräns. Gränsen mot norr och nordöst följer Enan som av-
vattnar Sylmassivet, Snasahögarna, ned mot Ånnsjön söder om Handöl och 
vidare mot Kösjön. I nordöst går den från Kösjön längs med mitten av Ott-
sjön till Vålåns utlopp. Gränsen i öster mot Tåssåsens sameby går längs med 
Vålån via Västra Vålådalen och vidare mellan Trondfjället och Gråsjöfjället. 
I söder gränsar samebyn mot Mittådalens sameby, syd om Dunsjöfjället via 
Ljungris och vidare söder om Helags i mitten av Sylsjön (Nedalssjön). Den 
totala arealen är drygt 1600km2.206  

                                                 
206 Länsstyrelsen Jämtland: (2009) http://www.lansstyrelsen.se/NR/rdonlyres/1FC1077C-

4FF3-4428-B106-8E8D4B8AF12C/0/karta_hemsida05.pdf besökt 2009-01-30 
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Informella territorier inom samebyn 
I nordväst har Tjallinggruppen sitt hemvist. Söder om dem finns Ljungris-
gruppen mot öster Fjällstens- och Ottfjällsgruppen. Gränserna bygger på 
tysta överenskommelser mellan grupperna och verkar relativt stabila i det 
korta perspektivet. Endast små förskjutningar av gränser förekommer. I ett 
längre perspektiv har det dock skett stora förändringar, framför allt i början 
av 1900-talet och senare under 1950-talet, som ett resultat av nya renbetesla-
gar, framförallt 1886 års och 1928 års lagar. Förskjutningarna beror också på 
variationer i renbetet, inställningen hos renskötarna till renskötseln, samt 
antalet arbetsföra aktiva renskötare.  

Tjallingengruppens sommarbetesområde gränsar mot Ljungrisgruppen 
från Sylmassivet som gräns mot söder till Gåsen/Stensdaldalen i öster och 
till Fjällstensgruppen mellan Bunnerfjället och Kyrkstenfjället.  

Fjällstensgruppen gränsar mot Ljungrisgruppen i väster mot Lill-
stensdalsfjället och Smällhögarna och i söder not Vålån. Vålån utgör också 
gräns österut mot Tåssåsens sameby. Ottfjällsgruppen har Ottfjället som sitt 
område, känt som stortjurarnas land, och gränsar i väster i Rekdalen mot 
Fjällstensgruppen. Gränsen följer Rekån och är markerad med ett renstängsel 
som börjar i Västra Vålådalen och sträcker sig drygt 20 km till Ånnsjön. 
Ljungrisgruppens sydgräns är mot Mittådalens sameby längs Sylsjön (Ne-
dalssjön) mot Helags, norr om Ljungdalen mellan Gråsjöfjället och Trondf-
jället mot Tåssåsens sameby. 

Tjallingengruppen 
Tjallinggruppen har det största området, ca 800km2 totalt. Området karakte-
riseras av det väldiga Sylmassivet i väster med sin högsta topp Storsylen på 
1740m. Gruppens sommarviste finns i Tjallingen vid Handölan ca 6km syd-
väst om Storulvån. Tjallingengruppen består av invandrade sydsamer från 
södra Västerbotten, norra Jämtland och Norge. Handölans och Ulvåns dal-
gångar var av strategisk betydelse för äldre tiders renskötsel. Övergivna vis-
ten och kulturpåverkad vegetation i dalgångarna visar på många hundra års 
renbete207. 

Den första Storulvåhyddan för turister byggdes år 1897 på södra sidan av 
ån, nära utflödet i Handölan. Vid mitten av 1930-talet var den gamla stugan 
för liten och en ny turiststation byggdes på åns norra sida. Byggnaden place-
rades rätt över familjen Kråiks gamla kåtaplats. I entréhallen i den nya an-
läggningen markerades platsen för eldstaden i Kråiks kåta med en ring. 
Fjällstationen från år 1989 ligger på samma plats och den ursprungliga kå-
taplatsen är markerad med en mörkare cirkel i golvbeläggningen i det så 
kallade Lapprummet208. 
                                                 
207 Ljungdahl, E. (2008) 
208 Sehlin, H. & Lindskog, L. (1989). Från fjällhydda till fjällcentrum: en historik. Stock-
holm: Svenska turistföreningen 
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Under några år kring sekelskiftet 1900 låg renskötseln i Handölsdalen 
nere. Enligt informanterna bedrevs ingen renskötsel i området då, troligtvis 
beroende på högt rovdjurstryck. Kvar fanns bara förvildade renar som börja-
de skjutas ut år 1912. I och med att renskötseln återupptogs år 1916 av Vil-
helminasamen (sydsamen) Lars Larsson Kråik (död år 1960) tillsammans 
med hustrun Anna-Britta, sköts de sista förvildade renarna ut. Totalt slakta-
des 11 000 så kallade förvildade renar ut, i Åre-Storsjö lappby209. Enligt 
Länsstyrelsen i Jämtland var detta exempel på en inte fungerande renskötsel. 
Det var en etikett, som följde med renskötseln ända in på 1950-talet210.  

Vid Storulvån, där den nuvarande STF-stationen ligger, hade familjen 
Kråik sitt sommarviste med kåtor och renvallar fram till år 1924. Året därpå 
lämnade de Storulvån och flyttade vidare till Tjallingen längre uppöver Han-
dölan. Lars Larsson Kråik sa om Storulvån enligt A att:  

”En fjällstation på norra sidan ån skulle förstöra platsens betydelse för ren-
skötseln för all framtid.” 

A lägger också till att: 

”första bostället i Storulvån sen blev det ju den här turistexpansionen och att 
bygga fjällstation så att farfar insåg ju ganska snabbt att de bara hade kåtor. 
De hade ingen juridisk rätt att stoppa en expansion, en ytterliggare etablering 
i Storulvån, så han överlät det och flyttade upp till Tjallingen”. 

Och:  

”Vis av den erfarenheten att kåtorna inte var så tillförlitligt för att säkra rätten 
juridiskt då byggde han upp nytt på västra sidan av älven. Då byggde han upp 
det här stora boningshuset förråd och drängstugor och matstuga och allt, men 
själv bodde han ju aldrig i huset utan han bodde ju fortfarande traditionellt 
och han hade alltid ett standardsvar när folk undrade varför han inte flyttade 
in i sitt nya hus och bodde där. Då sa han alltid nej, men jag bor hellre i en 
kåta för då slipper man sopa golvet. Det var hans svar” 

Det är ett exempel på hur man anpassade sig till gällande lagstiftning, som 
ensidigt gynnade de bofasta när det gällde äganderätten till marken, om man 
fortfarande föredrog att leva traditionellt211. Det är ett exempel på när stor-
samhällets intresse av att skapa ordning kolliderar med samernas sedvanor, 
och hur man först fått vika sig men sedan anpassat sig till den nya situatio-
nen och till och med utnyttjat den.  

                                                 
209 Thomasson L. (2002) 
210 Ibid. 
211 Lundmark L. (2008) 
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Bild 1. Tjallingenvägen på södra sidan om Handölan som går parallellt med Storul-
vånvägen på andra sidan om ån, (Foto: Författaren) 

Idag kör man bil ända fram till Storulvåns turiststation. Vägen mellan Hand-
öl och Storulvån invigdes på hösten år 1967. Den ligger parallellt med den 
väg som började byggas redan år 1957 till Tjallingen, men på andra sidan 
om älven Handölan. Anledningen till att STF fick bygga en egen väg var en 
rädsla för turismutbyggnad även på den södra sidan om älven enligt A: 

”1957 tror jag togs beslut om att göra en väg från Handöl upp till Tjallingen 
och -59 stod den klar och det blev ju en egen väg. Den går ju på östersidan 
om Handölan. På västra sidan låg ju Storulvån som man hade flyttat ifrån och 
STF ville göra anslutning från Tjallingvägen men där hade han räknat ut att 
han skulle säga nej så att han inte fick någon turisttrafik överhuvudtaget efter 
sin egen väg. Så det skiljdes där så älven var skiljelinjen mellan Storulvån, 
det gamla, och Tjallingen det nya och det har lyckats bra för öster om Handö-
lan där Tjallingvägen går nu är det helt oexploaterat kring turistisk aktivitet 
överhuvudtaget och det är ju tack vare älven och att man inte tillät STF att 
nyttja Tjallingvägen. Så 1965 fick ju STF bygga en egen väg från Handöl upp 
till Storulvån. Så det är därför det går två parallella vägar med varandra. På 
vissa ställen är det bara 200m emellan”. 

Vägen drogs rätt igenom två gamla visteplatser, så gamla att ingen längre vet 
vilka som bodde där. I det ena vistet gick vägskärningen rätt igenom eldsta-
den i en kåta. Vid utvidgning av vägområdet år 2007 gjordes en arkeologisk 
undersökning av kåtatomten. En bit av en kritpipa, ett bryne och ett elddon 
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hade lämnats i kåtan. Datering av kol från eldstaden visade att den hade an-
vänts under mitten/slutet av 1800-talet212.  

 

 
Bild 2. Motorcykelvrak vid Tjallingenvägen (Foto: Författaren) 

Det intressanta är att anpassningen och senare utnyttjandet av gällande lag-
stiftning, i motsats till sedvanan med kåta-visten, i och med vägbygget över-
går till ett regelrätt motstånd mot samverkan med STF, som på kort sikt in-
neburit delade kostnader för vägbygget som antagligen var en tung börda för 
Tjallingengruppen att bära. På lång sikt har man tjänat på att inte samarbeta 
eftersom man sluppit exploatering av viktig mark för renskötseln och också 
den viktigaste platsen för alla intervjuade från Tjallingengruppen. 

Det som också kan tilläggas är att detta är exempel på när lagen inte har 
koppling till den lokala sedvanerätten som Olwig beskriver det213. 

Handölans dalgång karakteriseras av att ha issjösediment som är närings-
rika. Landskapet är kuperat med enrisbackar med platåer av glacifluviala 
deltan214. Ett relativt hårt tryck från turismen märks, med många störningar 
p.g.a. sentida förändringar i det rörliga friluftslivet.  

                                                 
212 Ljungdahl E. (2008) 
213 Olwig K.R. (2005a) 
214 Brömsen U. von (1966) 
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Bild 3. Cykling på gångstig, som ger ökat markslitage, mellan Storulvån och Tjal-
lingvägen. (Foto: Arna Rydberg) 

Klättring, skoterkörning, mountainbikecykling, toppturer, skärmflygning och 
kantarellplockning är exempel på nya aktiviteter på fjället runt Storulvån 
som upplevs av flera informanter mer störande än den traditionella fotvand-
rande och turåkande turismen och som dessutom innebär en konkurrens om 
resurserna som A säger: 

”När det gäller markanvändandet av turism lite olika jämfört med förut. Det 
nya är att förändra landskapet. Turismen är både och. Störningskälla, moun-
tainbike, hänga klättra och slänga vart som helst och en helt ny typ av turism, 
hundspann. En massa aktiviteter som inte är förenligt med vistelse i fjällen, 
vindsurfing och mountainbike, medan man vant sig med vandring. Det ger 
problem med nedskräpning och överfiskning. Det inträffar intermezzon, sa-
ker försvinner, åror t.ex. Det tar flera dagar innan man får tag i nya. Positivt 
att det blir folk i fjällen. Småviltjakten skövlas och fjällen tystnar när ripan 
försvinner. Har hållit på med snarning och det var förbundet med mat och att 
tjäna pengar. Nu är det rekreation. Kunde ge 5000 till 10000 kr, som var av-
görande. Nu är bärplockningen väldigt konkurrensutsatt. 

Det som är anmärkningsvärt är att trots nackdelarna med turismen anser A 
att det är en fördel med att det blir folk i fjällen. Längre fram i intervjun för-
klarar han att han menar de som bor i området. 
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Bild 4. Vy över Handölans västra delar (Foto. Författaren) 

”bara man inte stänger ut ortsbefolkning det är vi och ortsbefolkning som 
stängs ute” 

Med tillägget att det är länsstyrelsen som är orsaken till detta. 

”Det är länsstyrelsen som klubbar igenom aktiviteter som inte passar in, som 
förstör landskapet. Länsstyrelsen har klubbar igenom beslut om gruvbrytning 
längs fjällsidan i Vålådalen. Se bara beslutet att inte ge tillstånd för turisttra-
fik till en företagare som skött det jättebra i Storulvån och Sylarna. Det är 
uppseendeväckande, med såna fasoner blir det med automatik nej till natio-
nalpark” 

I slutet av citatet finns en koppling till ett beslut om en kommande national-
park i Vålådalen och hotet om att motsätta sig det. Ett ytterligare exempel på 
formering av motstånd mot storsamhällets beslut som egentligen riktar sig 
mer mot hur man blir behandlad. 

Ljungrisgruppen 
Ljungrisgruppens sommarbetesområde är ca 500km2 stort215 och består av 
ursprungligen tvångsförflyttade renskötande nordsamer, som kom till Ljung-
ris-området år 1946. Tvångsförflyttningen var ett resultat av ett storpolitiskt 
maktspel med upprinnelse i 1809 års krig mot Ryssland och efterföljande 
fredsfördrag, som efter många turer resulterade i att gränsen mot Norge 
stängdes för samerna när det gällde renskötseln, som ett resultat av unions-
                                                 
215 Länsstyrelsen Jämtland län (2009) 
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upplösningen år 1905. Konsekvensen blev att de nordligaste lappbyarna 
(samebyarna) i Karesuandoområdet miste en stor del av sitt renbete på nors-
ka sidan och myndigheterna beslöt därför att många av renskötarna skulle 
tvångsförflyttas med renhjordar och alla ägodelar till Härjedalen och nord-
västra Dalarna.216. Delar av Blindhsläktet hamnade i Luokto-Mavas sameby i 
Arjeplog för att senare åter vara tvungen att söka sig nya marker. Efter olika 
strapatser blev slutmålet år 1946 Härjedalen där de idag har vinterbeteslan-
det. Blindhs etablerade sig så småningom inom Handölsdalens sameby där 
de fortfarande verkar. Idag har de vinterbeteslandet runt Vemdalen- och 
Svegtrakten med skiljnings- och slaktgärden. I mars/april flyttar de till fjälls 
mot sommar- och kalvningslandet som huvudsakligen är beläget norr och 
väster om Helags med basen i Ljungris, där kalvmärkningen äger rum i bör-
jan av juli. Under hösten bedriver de även slakt där, men den kompletteras 
senare under vintern i samband med skiljningen217. 

Fjällstensgruppen 
Fjällstensgruppens område är ca 200km2 stort218 och består av samer som 
funnits länge i Vålådalsområdet. Namnet Fjällsten kommer av att när en 
trupp karoliner passerade på 1700-talet döptes en samepojke vid Kyrkstenen 
på Kyrkstensfjället till Fjällsten och därav namnet. Numera bär ingen av 
ättlingarna det namnet. När det gäller samiska släktnamn finns en tradition 
att man ärver namn så att äldsta barnet bär samma namn som sin farfar. 
Namnbyte förekommer, ofta efter någon speciell plats som C berättar:  

”Äldsta barnet i varje generation ärvde namnet. Farfar vill byta namn till nå-
gon fjälltopp” 

Det återstår inte många aktiva renskötare inom Fjällstensgruppen men 
många av dem bor kvar i Vålådalsområdet. De utövade en intensiv rensköt-
sel till slutet av 50-talet, när många av dem slutade som renskötare som B 
säger. 

”Man har inte så mycket renskötsel Rekdalen är bra för intensiv renskötsel, 
ned mot Edsåsdalen Hoksåsen eller Goxåsen var bra Renfjället var bra. När 
D219. kom hit då kom Offerdalingarna” 

                                                 
216 Lantto, P. (2008). 
217 Ljungdahl E. (2008) 
218 Länstyrelsen Jämtland län (2009) 
219 D tillhör de inflyttade norrbottenssamerna 
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Bild 5. Ruin efter nybygget i Markenjäro (Nyhemet) (Foto Eva Ljungdahl, Gaaltie). 

Anledningen till detta var konkurrens från den nordsamiska extensiva ren-
skötseln, dåligt bete under slutet av 50-talet, och början av 60-talet, samt att 
det var negativt att vara ”lapp”220 och:  

”hopplösa tider att börja med renar i början av -60”  
enligt B som också menar också att det var fel av hans far att släppa in Norr-
bottenssamerna vilket har gjort att väldigt få av Fjällstenarna nu har möjlig-
het att få komma in i samebyn och vara renskötare. Han känner en stor bit-
terhet över detta:  

”Han (nordsamen D.) kom ju hit -45 från Hålland221. Titta här sen var han ju i 
Kall. Jo sa han (min pappa) nog får han (D.) titta, men komma in de får han 
inte. De hade en helt annan mentalitet”  

Han menar också att Vålådalen bara passar för intensiv renskötsel, eftersom 
det inte går att hålla reda på renarna annars. 

                                                 
220 Med benämningen Lapp menar informanten troligen renskötare, en relativt vanlig benäm-
ning på sydsamiskt område. 
221 D. gick på nomadskolan i Änge, Hålland, 6 km öster om Undersåker. År 1885 öppnades 
Änge lappbarnhem som 1913 blev nomadskola. Under 1960-talet lades nomadskolorna ned i 
Jämtland och skolan i Änge blev en fast sameskola. Efter att sameskolorna i Mittådalen och 
Jänsmässholmen lades ned var Änge den sydligaste av landets sameskolor. Undervisningen 
bedrevs fram till 1988. Undersåkers hembygdsförening; Undersåkers socken - förr och nu, 
årsskrift 1989 
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Det som slår en är att det överhuvudtaget är mycket lite ren i området. En-
ligt informant B finns det vildren här, vilket i så fall skulle vara en unik po-
pulation eftersom dessa utrotades under 1800-talet från den svenska faunan 
och numera finns det endast en liten population på Hardangervidda, mer än 
20 mil bort. Mer troligt är det fråga om förvildade tamrenar. 

En pågående arkeologisk fältundersökning visar att här förekommit ren-
skötsel under en lång tid, eftersom man funnit kulturlämningar efter klabb-
gärden, många kåtatomter, bengömmen och mjölkgropar. Men det finns 
även lämningar efter en intensiv jägarkultur med många fångstgropar och 
hela system med sådana.222 För B är sökandet efter arkeologiska fynd efter 
förfäderna mycket viktigt.  

”leta boplatser är en skattjakt. Sen man börjat är man fast. Sen ser man.”  
Vid Markenjäro (Nyhemet) centralt i Rekdalen finns lämningar efter ett ny-
bygge som upptogs av Fjällstenssläktet under senare delen av 1800-talet och 
lämnades år 1921. 

 
Bild 6. Båtlänning (båtplats) vid Nulltjärnarna ca 2km från Markenjäro 

I Markenjäro fanns en så kallad vandrande nomadskola under åren 1913–
1938, där samebarn från hela södra Jämtland undervisades. Som B berättar: 

                                                 
222 Riksantikvarieämbetet (2009): http://www.raa.se/cms/fornsok/start.html besökt 2009-03-
01 
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”Farfar kom ifrån Långsåldalen, från Sösjön, Lappkomsläkten. Han blev 
skollärare, då fick dom ett hus i Nyhem223”  

Under sommaren flyttade skolan till sommarvistet i Stensdalen. 
Vålådalen upptäcktes tidigt av turisterna. En av de allra första turisterna 

var amerikanen William Widgery Thomas junior – allmänt kallad minister 
Thomas – som i början av 1900-talet byggde upp tre jaktstugor. En av dem 
byggdes på en samisk visteplats. År 1923 byggde STF en turiststation i Vå-
lådalen. Stationen blev genast ett av STF:s flaggskepp i den jämtländska 
fjällvärlden. Leder för både sommar- och vinterbruk drogs åt olika håll med 
Vålådalen som nav i mitten. Här liksom på andra turistorter kom samer och 
turister i nära kontakt med varandra. Flera av turistlederna drogs intill sa-
mernas boplatser. En led gick till exempel rätt igenom vistet vid Nyhem224. 

I Stensdalen hade Tranrissamerna sitt stora sommarviste men vi vet inte 
hur gammalt vistet är. På avvittringskartan från år 1848 finns i varje fall 
Stensdalens lappkojor angivna. Alla kåtaplatser, källargropar och igenväx-
ande renvallar visar att Stensdalen låg strategiskt för intensiv tamrenskötsel. 
Uppe på Stora Stensdalsfjällets sluttningar syns fortfarande övergivna ren-
vallar som intensivt gröna fläckar. År 1916 byggde STF en timmerstuga för 
vandrande och skidåkande turister i björkskogen vid Stensån, ungefär 1,5km 
öster om vistet. Så här skriver T Boberg år 1920: 

”Efter omkring 20 min. vandring nås den första kåtan i lägret, som plägar 
omfatta sex hushåll. Kåtornas antal utgör ett 15-tal, spridda över ett ganska 
stort område. Sommartid (vintertid stå lägret öde) råka här bröderna Nils, Jo-
nas och Lars Fjällsten, alla utmärkta lotsar vid färder i dessa trakter”. I sam-
band med att sommarskolan avvecklades i slutet av 1930-talet flyttade ren-
skötarna det mesta av sin sommarverksamhet till andra platser.225 

Enligt B blev de helt enkelt bortkörda av STF för att de var i vägen för tu-
rismen. 

Ottfjällsgruppen 
Ottfjällsgruppens område är ca 120km2 stort226 och är lokaliserat till Ottfjället 
med dess sluttningar, vars högsta topp, Östertoppen är 1265m. Ottfjällsgrup-
pen består av en inflyttad nordsamisk familj, som fick komma in i samebyn 
år 1946 och från början en av släktingarna till A. från Tjallingengruppen. En 
intressant kombination av en sydsamisk släkt ursprungligt inflyttad i början 
av 1900-talet och en nordsamisk familj med koppling till Ljungrisgruppen 
som inflyttade långt senare. Den inflyttade nordsamiska familjen skulle vara 
ett föredöme, eftersom de hade en mer ordnad renskötsel, och de återinförde 
vissa moment, som flyttning med liten rajd och tältkåta som alternativ vin-

                                                 
223 Markenjäro på samiska 
224 Sehlin, H. & Lindskog, L. (1989) 
225 Ljungdahl, E. (2008 
226 Jämtlands län. Lantbruksnämnden (1993).  Handölsdalens sameby . (Östersund): (Läns-
styr.) 
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terbostad, något som tidigare använts inom den mer intensiva renskötseln227. 
Att det inte har varit helt smärtfritt förstår man av vad A säger. 

”Nordsamer och relationer det tycker jag funkar bra. Nu är det ju flera gene-
rationer sen det fanns en tid när det var väldigt stora klyftor. Jag tycker det 
blivit bättre nu. Så det har funnit sina former det har ju varit jätteproblem ti-
digare. D. och kusin I. hade Ottfjället gemensamt”  

Tidigare ingick Ottfjället i Fjällstenarnas område. På Ottfjället trivdes de 
stora rentjurarna, blev feta och fick stora horn enligt B från Fjällstengruppen.  

 
Bild 6. Ottfjället, stortjurarnas fjäll, vy mot väster med Rekdalen. Längst i väster 
syns Ånnsjön (Foto Författaren) 

Numera finns ett renstängsel mellan dessa grupper. Under 1970-talet gjordes 
ett försök med mer stationär renskötsel, farmarrenskötsel, på Ottfjället. Man 
ville skapa förutsättningar för bärkraftiga renäringsföretag och förhindra 
intrång av renarna på privat mark. Dessutom ville man vetenskapligt under-
söka hur renstammen utvecklades. Renägarna var själva initiativtagare och 
fick stöd med AMS-medel för att bygga ett 40km långt renstängsel. Projektet 
blev inte särskilt lyckat. Antalet kalvar blev inte vad man räknat med och 
många renar försvann, antagligen på grund av rovdjuren, och den förlusten 
fick de ta själva228. 

                                                 
227 Thomasson L. (2002) 
228 Thomasson L. (2002) 
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Omgivande samebyar 
De omgivande samebyarna är Tåssåsens sameby som man av tradition har 
relativt mycket interaktion med och Mittådalens sameby. Väster om Hand-
ölsdalens sameby finns Tåssåsen sameby som under 50-talet bildades genom 
sammanslagning av Ovikens sameby och Anarisets sameby. Tåssåsens sa-
meby är belägen ca 5 mil nordväst om Svenstavik i Bergs och Åre kommu-
ner i Jämtlands län. Samebyn gränsar i väster mot Handölsdalen sameby. I 
samebyn finns idag 13 rennäringsföretag, som tillsammans äger ca 5 500 
renar229. Samebyns sommarland utgörs av området Lunndörsfjället, Anaris-
fjällen och Oviksfjällen. Vinterbetesmarkerna sträcker sig ända ner mot Älv-
ros och Ytterhogdal. Sommarvistet Bartjan ligger 5km från byn Tåssåsen 
och används varje sommar i samband med kalvmärkning230. Samebyn är 
uppdelad i 2 områden, den sydliga gruppen runt Bartjan och den andra runt 
Anariset, som följer den gamla samebyuppdelningen. Ordföranden är nume-
ra från Bartjan men fram till -99 var ordförande från Anarisetgruppen. Re-
narna samlas numera för kalvmärkning i Bartjan, medan den under den tidi-
gare ordföranden bedrevs mellan Stor- och Lill-grönklumpen inom Anaris-
gruppens område. C menar att varannan generation är starkare i samebyns 
olika grupper och att det nu är Oviksgruppen som är starkare, mest beroende 
på att de har fler yngre renskötare, samtidigt som han menar att makt inte är 
så viktigt. Renskötseln är inte något som man hållit på med så länge, genera-
tionen innan hans farfar, som är i 70 årsåldern, var man fiskare och jägare231. 
Det bekräftas av E som anser att de inte är några riktiga renskötare eftersom 
de inte hållit på så länge. 

Flera informanter beskriver hur samebyn utvecklats från 1940-talet till 
nutid. En informant H. bodde i kåta till slutet av 1960-talet och beskriver ett 
relativt fast boende, vilket tyder på en mer intensiv renskötsel. Han beskriver 
hur jakt och fiske hade stor betydelse. Informantens släkt har bott i området 
under en lång tid, men de flesta har av olika orsaker lämnat renskötseln, även 
om de är tydligt bundna till renskötarkulturen. Det präglar deras liv, som han 
utryckte det. Han beskriver olika traditionella kulturella metoder, gärna med 
sydsamisk terminologi. 

Interaktion mellan grupperna 
Handölsdalens sameby har sedan år 1906 genomgått ett antal förändringar. 
Det fanns samer i området, framförallt i Vålådalen och Rekdalen, som levde 
på intensiv renskötsel men också jakt och fiske samt något enstaka småbruk i 
form av nybyggen. Under 40-talet flyttade de första nordsamerna in i den 
södra delen av samebyn. Eftersom nordsamerna talade nordsamiska, och 
                                                 
229 Statens Jordbruksverk (2009) 
230 Länsstyrelsen (2009) 
231 Vilket bör innebära före 1940-talet 
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fortfarande gör det sinsemellan, hade de antagligen vissa problem att förstå 
varandra (då nord- och sydsamiskan är så pass olika). Kommunikationen 
dem emellan är alltså på svenska. E, med anknytning till Tjallingengruppen 
menar att nordsamerna är svåra att förstå med och till och med är lite fräcka.  

Idag tycks förhållandet mellan nordsamerna i Ljungdalsgruppen och syd-
samerna i Tjallingengruppen vara gott. Man har delat upp samebyn i territo-
rier med tydliga särskiljande gränser och stör inte varandra. Som en infor-
mant A från Tjallingengruppen uttrycker det: 

”Det skulle aldrig falla mig in att göra intrång på deras [Ljungrisgruppens] 
mark och fiska i deras husbehovsvatten eller så… Nordsamer och relationer 
det tycker jag funkar bra. Nu är det ju flera generationer sen. Det fanns en tid 
när det var väldigt stora klyftor jag tycker det blivit bättre nu så det har funnit 
sina former det har ju varit jätteproblem tidigare”. 

Ingen av informanterna tycker längre att det är några större konflikter mellan 
grupperna. 

När det gäller förhållandet mellan Fjällstenarna och nordsamerna i Ljung-
risetgruppen och Ottfjällsgruppen märks en viss bitterhet hos de förra över 
att man inte längre får vara renskötare. B klandrar sina föräldrar för att de lät 
norrbottensamerna komma in på samebyns marker. När det gäller rensköt-
seln är de två dominerande grupperna, Tjallingengruppen och Ljungrisgrup-
pen, relativt jämbördiga och konkurrerar inte om naturresurserna. De driver 
sina företag relativt oberoende av varandra. Nuvarande ordföranden för sa-
mebyn kommer från den sydligare Ljungrisetgruppen och är nordsame. 

Det har skett en maktförskjutning i samebyn. Efter sammanslagning av 
samebyn år 1947 övergick makten från Tranrissamerna, de så kallade Fjäll-
stenarna till Tjallinggruppen för att i nutid alltmer övergå till Ljungrisgrup-
pen, åtminstone formellt eftersom ordföranden är nordsame. Det är en dy-
namik i vilken grupp som är starkare, beroende på många faktorer. Viktigast 
i detta är hur många aktiva renskötare det finns i gruppen, men andra saker 
som påverkar är fluktuationer i renantalet hos respektive grupp, som bland 
annat i sin tur beror på förändringar i till exempel betesfaktorer och rovdjurs-
tryck i området. Men det är framförallt vinterbetet som är begränsat när det 
gäller renantalet och eftersom det pågår en tvist med privata markägare i 
Härjedalen om sedvanerätt till bete och samerna förlorat i rättegångar mot de 
privata markägarna måste man betala arrende. Man kommer inte överens om 
arrendeavgiften och det kan resultera i tvångsslakt av hälften av samebyns 
renar, enligt jordbruksminister E. Erlandsson232. Vad detta skulle få för bety-
delse för strukturen i samebyn är svårt att sia om men det torde betyda att 
många renskötselföretag får svårt att klara sig. Detta är ett exempel på hur 
myndigheternas påverkan är den enskilt största faktorn när det gäller makt-

                                                 
232 Erlandsson Eskil, Oddasat, Svt (2009-09-25) 
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förskjutningar 233. Samerna har visat sig kunna dynamiskt anpassa sig till 
tidigare myndighetsbeslut och lagändringar. 

Styrkan i interaktion mellan de olika grupperna finns illustrerad i figur 8. 
Storleken på pilarna visar graden av interaktion och är i en del fall i jämvikt 
om än inte så stark som mellan Ljungrisgruppen och Tjallingengruppen, 
medan den är både stark och i jämvikt mellan Anarisetgruppen och Tåsså-
sengruppen inom Tåssåsens sameby och mellan Tåssåsengruppen och 
Ljungrisgruppen trots att de hör till två olika samebyar. Förklaringen till 
detta kan vara att de naturliga förutsättningarna styr detta med relativt höga 
fjäll mot norr, Anariset, Lunndörren och Kyrkstensfjället och flackare ter-
räng mellan Ljungdalen och Tåssåsen. Infrastrukturen är en annan faktor 
som påverkar interaktionen mellan grupperna eftersom det är 300km, med en 
restid med bil på 4,5h, mellan Tjallingengruppens sommarviste Tjallingen 
och Ljungdalen som är Ljungrisgruppens sommarviste234, trots att de båda 
gruppernas territorier gränsar mot varandra. Mellan Fjällstensgruppens Vå-
lådalen och Ljungdalen är det 100km med en restid på 1h och 40 min, med 
bil235. Mellan Vålådalen och Ljungdalen är det 260km med en restid av 3h 20 
min236. Bilvägsavstånden är alltså överlag stora mellan grupperna.  

De svagare interaktionerna mellan Tjallingengruppen och Ljungrisgrup-
pen kan anses bero på medlemmarnas olika bakgrund, dels rumsligt. Tjal-
lingengruppen kommer från Vilhelminafjällen och Ljungdalengruppen från 
Karesuando. Båda grupperna är ursprungligt inflyttade, Tjallingengruppen i 
början av 1900-talet och Ljungdalengruppen på 1940-talet och de har olika 
språkbakgrund, nordsamiska och sydsamiska. En annan faktor kan vara kul-
turskillnader i renskötseln, sydsamernas intensiva renskötsel mot nordsa-
mernas extensiva.  

När det gäller interaktionen mellan alla andra grupper och Fjällstensgrup-
pen upplevs den vara närmast ensidig mot dem av B. och F. som tillhör den-
na grupp och som illustreras med tunnare pilar i figur 8. 

Den streckade linjerna mellan Ottfjällsgruppen och Ljungrisgruppen illu-
strerar den gemensamma nordsamiska bakgrunden, som ger en relativt stark 
interaktion, trots att gruppernas marker inte gränsar mot varandra.  

Den kraftigare streckade linjen mellan Tåssåsengruppen och Tjallingeng-
ruppen beror på att de förenas av giftemål och samboförhållanden mellan 
samer från de olika grupperna. Detta är ett exempel på när interaktion stan-
nar vid samebygränsen, trots ett relativt stort geografiskt avstånd. 

Interaktionerna mellan Anarisgruppen och Fjällstensgruppen är relativt 
starka, beroende på släktförhållanden mellan dessa grupper, trots att de är i 
olika samebyar. 

 
                                                 
233 Lundmark L. (2008) 
234 Eniro http://kartor.eniro.se/ (2010) 
235 Ibid. 
236 Ibid. 
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Figur 8. Illustration av styrkan i interaktionen mellan de olika grupperna i området. 
Förklaring se texten.  

När det gäller förändringen i makt för de ursprungliga samerna i området, 
Fjällstenarna, beror den antagligen mest på att med de inflyttade nordsamer-
na på 1940- och 1950-talet kom det en annan typ av renskötsel in i området. 
Nordsamernas extensiva renskötsel konkurrerade ut sydsamernas mer inten-
siva stationära markanvändande. Innan dess har marken brukats av samerna i 
stor omfattning i Vålådalen/Rekdalen och detta har varit ett kärnområde för 
samerna vilket inte minst syns i omfattningen av kulturlämningar237. Det har 
resulterat i att många av Fjällstenarna har lämnat renskötseln. Många av dem 
lever kvar i området, men de har inte någon eller endast liten del i rensköt-
seln. 

När det gäller Tjallingengruppen är många av den dominerande familjen 
inte renskötare men de är ändå delaktiga i samebyn på olika sätt genom att 
vara med vid till exempel slakt och skiljningar. En del har också förädlings-
företag och flera håller på med samiskt hantverk. En av familjemedlemmar-
na, E, känner sig åsidosatt av att inte vara medlem i samebyn. 

                                                 
237 Riksantikvarieämbetet (2009) http://www.raa.se/cms/extern/index.html 
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Interaktioner mellan samebyarna 
Mellan Tåssåsens och Handölsdalens samebyar finns det mycket interaktion 
av tradition mellan Fjällstenarna i området, eftersom vid uppdelningen av 
samebyar på 40- och 50-talet ingick de i båda byarna, så det är vanligt med 
släktskap framförallt med Anarisetgruppen. En viss familjebildning har ock-
så skett med den östligare Oviksgruppen. Till Tåssåsen har det skett en viss 
inflyttning under 60- och 70-talet som betytt förändringar i samebyns makt-
struktur. En förskjutning av makten mot Oviksgruppen har skett framförallt 
från slutet av 90-talet, då Anarisetgruppen blev tvungen att slakta ut en stor 
del av renarna, eftersom man hade för många renar i samebyn i förhållande 
till det tillåtna antalet. Numera kombinerar man renskötsel med att ha tu-
rismföretag. Det finns inom samebyn en viss skepsis, enligt en informant C, 
från Anarisgruppen gentemot de nyinflyttade i Oviksgruppen, som har blivit 
alltför dominanta. En annan informant från Tjallingengruppen, E inom 
Handölsdalens sameby, menar att många av samerna inom Tåssåsen inte är 
några riktiga renskötare, eftersom man har en så kort renskötselhistoria. Me-
dan C från Tåssåsens sameby säger att: 

”Vi gränsar bara mot en sameby. Det funkar väldigt bra ibland, ibland inte”. 
Han upplever att de har olika uppfattningar inom samebyn. Främsta skälet är 
att de har olika bakgrund. 

Nybyggare och samer 
De första nybyggarna kom år 1374 till Ottsjö, år 1560 till Handöl, till Vall-
bo-Movallen fäbodvall år 1824 och år 1835 till Fångåmon fäbodvall. Östra 
Vålådalen och Mellandalen fick sina första nybyggare på 1830-talet. Samer-
nas sommarvisten övergick efterhand till fasta bosättningar i Stensdalen, 
Skaftet, Nyhem samt vid Gråfjället och Hjulåsen238. 
På 1700-talet skedde en kraftig folkökning, kolonisationen tog fart och dess-
utom fick man statsstöd för att ta upp nybyggen. Det var inte förrän en bit in 
på 1900-talet som koloniseringen avstannade. På 1870-talet avsattes krono-
parker och man inrättade kronolägenheter som innefattade fjällägenheter, 
kronotorp och kolonat för att tillgodose arbetskraft och för tillsyn av krono-
skogen. De fick karaktären av småbruk för de obesuttna, ofta var de ändå 
illegala och kallades efter år 1915 fjällägenheter, som övergick i kolonat från 
år 1925. Man ansåg från myndighetshåll att myrjorden var en outnyttjad 
resurs. Avsikten var att den skulle uppodlas och bilda bärkraftiga jordbruk. 
Nyodlingen blev så omfattande att renbetet hotades och hindrades därför av 
staten som t.o.m. köpte in hemman i Undersåker för att tillgodose renbetet. 
Basen i försörjningen för många nybyggare var beteskultur med skogsbete 

                                                 
238 Undersåkers hembygdsförening; (1989) 
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och höskörd från skogsgläntor och myrslåtter. I Rekdalen förekom bete ända 
fram till år 1930. 

En del av nybyggarna, som inte var samer, hade även renar. En av Jämt-
lands största renägare var den s.k. Lappkungen, Jon Jonsson Holm (1839-
1909). Han blev ytterligare ett hot mot renskötseln och var kanske upphovet 
till den nedgång i renskötseln som A. menar skedde under senare delen av 
1800-talet. En annan orsak var de minskade områden för renskötsel som 
inrättandet av skattefjällen var. En tredje orsak som A. pekar på var det stora 
rovdjurstrycket särskilt i de västra delarna239. 

Relationerna med nybyggarna och deras ättlingar verkar vara gott men G 
menar att trots att många av nybyggarna är av samiskt ursprung är mark-
ägandet ett hinder för utvecklingen av bygden genom att man envist håller 
fast vid sitt ägande. 

”Arv är ett hinder för utveckling i glesbygden” 

Institutionaliseringens effekter 
Alla de intervjuade är negativa till länsstyrelsen. Framförallt i dess maktut-
övning, när det gäller tillståndsgivning till olika andra aktörer i landskapet. I 
nästan alla sammanhang kommer samerna tillkorta. Exempel på detta är hur 
STF fått närmast oinskränkta rättigheter för sin verksamhet, medan samerna 
fått flytta från sina visten för att STF ska kunna bygga upp sina fjällstationer. 
I andra sammanhang griper länsstyrelsen in i den direkta renskötseln genom 
att besluta till exempel om hur många renar olika renskötselföretag får ha. 
Länsstyrelsen har en historia av för samerna negativ maktutövning ända 
sedan den bildades år 1634 och då övertog landskapens relativa autonoma 
styre och makten centraliserades. Som A säger:  

”STF stänger ute folk. De som bor året runt är inte viktiga … det finns ingen 
trovärdighet i hur myndigheter agerar.” 

När det gäller rättsväsendet var Högsta Domstolen kritisk till sedvanerätten, 
som man menade stred mot allmän rättsuppfattning. Olwig menar att dessa 
sedvanelagar har haft och fortfarande har stor betydelse, för landskapet, ef-
tersom de lever kvar som ett kollektivt minne. Lagar som avviker kraftigt 
från dessa morallagar har liten chans att etableras240. När det gäller urminnes 
hävd, som är bondesamhällets sätt att reglera äganderätten, stämmer det inte 
överens med ett nomadiserande folks som samernas levnadssätt, enligt dom-
stolsväsendet. Många samer anser ändå att rätten till marken bygger på ur-
minnes hävd, som är en enskild rätt, och är en mycket starkare rätt än den 
nyttjanderätt, som är en kollektiv rätt och som dagens rennäringslag (RNL 

                                                 
239 Wallmark, P. (1993) 
240 Olwig K. R. (2005a) 
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71) bygger på. Man har ändå haft den som utgångspunkt i flera av rättspro-
cesserna mellan staten och samerna, men resultat för samerna har varit ma-
gert241. Att sedvanerätten fortfarande är viktig för samerna utrycks av G. 

”Hur kan svensk domstol bestämma var man kan vara.”  
A menar att en annan förvaltning, byggd på det gamla sijte-systemet skulle 
förändra allt.  

En av de intervjuade har en annan uppfattning om nyttjanderätten. H, som 
tillhör Tåssåsens sameby anser att man haft stor glädje av nyttjanderätten i 
Norge, särskilt i samband med nationalparkernas etablering. Han anser också 
att bruksrätten medför ett reservatstänkande, som för indianerna i Nordame-
rika. Dessutom tycker han att allmännyttan, som vid byggandet av vind-
kraftverk, är viktigare än någon bruksrätt. 

Omgivningens syn 
I avsnittet ovan om konflikten mellan samerna och vissa privata markägare i 
Härjedalen utrycks att man anser att det finns gamla fördomar mot samerna å 
ena sidan, medan det finns andra som välkomnar renskötseln, å andra sidan. 
Enligt C är det bara en liten grupp som är ledande, medan de flesta som är 
mot samerna är det för att de blivit övertalade till det. 

”De hade bara övertalat honom. De flesta är inte emot. Det är bara några som 
hörs” 

G menar att samerna helt enkelt är mer trygga och öppna i en del områden 
jämfört med andra och hon menar att man aktivt måste arbeta mot fördomar 
genom att bjuda in dem som inte är samer till samiska temadagar på skolorna 
och till kalvmärkning, som man gjort i höst till allmänheten i annonser i de 
lokala dagstidningarna. Hon menar att   

”Det ska inte vara något märkvärdigt om man är bonde eller same, man ska 
ha förståelse för varandra. Därför tycker jag att det är bra att man går i lag så 
här, för det ska inte vara så att man har speciella fördelar bara för att man är 
same heller. Det är inte så det ska vara, utan vi vill bevara vårt kulturarv. 
Men vi ska ha samma förutsättningar. Det ska inte vara så att de är samer, de 
får ju så mycket eller de där samerna är det synd om. Nej vi ska vara lika, 
med samma förutsättningar.” 

C, som är ung, har upplevt en förändring i synen på samer: 

”Förut var det komplicerat att vara ung och same. Hoppas de inte får reda på 
det, tänkte man, men nu är man nästan stolt att man är lapp”.  

                                                 
241 Jones, M. (2004a). Seasonal landscapes in Northern Europe. Jones, M. & Schanche, A. 
(eds.) Landscape, Law and Customary Rights. Report from a Symposium in Guovdageaidnu 
/Kautokeino 26 /28 March 2003. Diedút 3:2004, s. 11 /38. 
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Etnopolitiskt motstånd 
Motståndet mot icke-samiska institutioner har organiserats ända sedan bör-
jan av 1900-talet, när hotet mot kulturen accelererade. Alla de intervjuade 
inom renskötarkretsarna är organiserade i olika samiska organisationer eller i 
sametinget, medan de som inte är i direktkontakt med dem inte är organise-
rade. C, som visserligen är organiserad, menar att det mer är kvinnornas 
värld: 

”Är med i Saminuorra, Renskötseln karlarnas värld i och med motorfordon. I 
styrelsen kvinnor engagerade”  

A menar att det behövs en mobilisering av motstånd mot makten, både läns-
styrelse och regering: 

”Jag vet inte om hur man skulle organisera en protest. Jag är ju inte revolu-
tionistisk utan mer strateg i upplägget. I och för sig hade en sån protest varit 
bra, som vid Altaälven, mot statens hantering. Pappersvägen, jag tror att det 
kan vara effektivare ändå, men en protest kommer det att drivas till, för vi vet 
ju nu att Länsstyrelsen har gått ut och hotat med att reducera renantalet med 
5000. Låt dem försöka verkställa ett sånt beslut det kommer ju att bli en oer-
hörd protest. Du vet ju att media gärna vill komma och filma blod, när man 
bara berövar egendomen från samerna. Jag hade ju hoppats att det hade går 
dithän att man från Aktuellt och Rapport får filma övergreppen. Man måste ju 
avliva renarna och filma liksom då kommer det att bli protester, massiva pro-
tester. Då kommer folk till att förstå det blir oerhört känsligt för dom som sit-
ter som politiker. Du ser bara vilka protester det blev när de avlivade 5 hjortar 
eller kor som inte var EU-märkta. De fick ju hotbrev och hatbrev och allt 
möjligt. De här tjänstemännen, det är dit man måste sikta för att få någon 
vändning, och vi är ju på god väg att hamna i den situationen, så jag ser inte 
med rädsla att det fattas såna beslut. Det är bra om de gör det, då kommer 
opinionen att svänga och det kommer att bli tryck på regeringen. Det blir ett 
ramaskri och det kommer till att avsättas människor i höga beslutspositioner” 

Han säger också: 

”Det föds ju ett motstånd. Samebyarna är redan organiserade i ett motstånd 
och det samtalas om det här hela tiden. Man puschar på också för någon gång 
måste det sägas. Det måste bli en vändning. Vi har ju sett hur man hanterar 
samerna, trots att samerna är ett urfolk. Vi har haft lite vaga protester men 
staten har struntat i dem. Det måste bli en vägs ände, stundens uppgörelse på 
nåt vis, för att visa värden så här jävla illa är det, och Sverige har ju kritik på 
sig hur man hanterar det, men det måste till en kalabalik, tror jag. Jag är inte 
revolutionistisk men det måste till ett avgörande ett riktigt avgörande och 
drivas till den spetsen eller få de konsekvenserna. Det är ett ypperligt läge i 
Härjedalen nu, att det blir så där. Man måste välja från regeringens sida och 
det valet är inte sanktionerat av samebyarna, där man erkänner ett avtal om 
marken med markägarna. Utan då måste staten ta det fulla ansvaret. En pro-
test typ Altaälven, att driva det till det yttersta avgörandet, för att acceptera 
samebyarnas rätt. Den här enorma kränkningen och gör ett avtal så har man 
skrivit under sin egen dödsdom för om 5 år kan man vara fastbunden av avtal 
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som höjs det är jättesvårt med såna pengar det handlar om i dag kunna bedri-
va rennäring samtidigt som man ökar på rovdjurspolitiken” 

Han menar vidare att den enorma kränkning det innebär kan få samerna att 
mobilisera sig på samma sätt som man gjorde vid Altaälvens utbyggnad. 
Stridsviljan hos de renskötande samerna är stor och flera av dessa tror att en 
konflikt av den här storleken kan ena samerna, alltså även de som är utanför 
renskötseln och bor på helt andra håll i Sverige. Att tvångsslakta renar är 
bland det mest kränkande de kan tänka sig. Att mobiliseringen har ett pris 
förstår man när G säger. 

”I media vänds det mot oss att vi bara ska roffa åt oss och vi kräver bara de 
rättigheter som alla har rätt till. 

Lite längre fram i intervjun säger hon:  

Vi utmålas ju att vi är en grupp som bara lever på bidrag och vi bara gnäller. 
Hon tror att för att man ska räknas måste man ha mer kunskap än andra och 
det gäller framförallt politikerna. De behöver ständigt påminnas om till ex-
empel den nya språklagen. 

Inkludering eller exkludering? 
I mina intervjuer har det framkommit en hel del som handlar om hur en del 
samer hamnat utanför samebyn och därför exkluderats från rättigheter som 
jakt och fiske, men även från det sociala nätverk som samebyn innebär. De 
som fråntagits sina rättigheter är mer uppgivna i sitt förhållande till makten, 
framförallt representerad av länsstyrelsen. För att uppnå någon rättvisa be-
höver de ständigt strida, men både B och F anser det vara närmast fruktlöst. 
Dessa båda skulle helst av allt ha velat vara renskötare men som C utrycker 
det: 

”Från våran släkt är det många som hamnat utanför som kusin åt farfar. En 
del släkt innanför en del utanför, jäkligt tråkigt”… deras barn fick aldrig bör-
ja. Det hade varit roligare, men det är svårt att ta sig in. Många gick ut frivil-
ligt och då är det svårt att komma in igen… det är många som har hamnat 
utanför, en del dyker upp vid slakt, en del tycker nog att det är orättvist” 

A menar att språket är den avgörande faktorn för exkludering. Han tycker att 
man borde ha fler möjligheter att lära sig språket och att det borde vara vik-
tigare som kriterium till sameröstlängden. Han anser också att det kan vara 
svårt att få resurserna att räcka till om alla samer får samma rättigheter, men 
att alla samer ska vara med i samebyarna. Han tycker att det finns felaktiga 
attityder både hos samebymedlemmar och hos dem som är utanför. 

”däremot det som blir svårt det är ju mycket attitydfrågor så är det ju även om 
man är renägare eller inte” 

H anser att,  
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”Konflikter mellan samer och samebyar är självförvållade. Det finns konflik-
ter mellan renskötare mellan alla grupper. Nu har man på något sätt fokuserat 
på skillnaden mellan renskötarna och icke-renskötande samer”. 

För honom har det ingen betydelse om man är renskötare eller inte. Han vill 
inte säga att han hör till någon kategori. Han menar att vara icke-renskötare 
är lika dumt som att vara icke-död. Han tror att konflikterna är av ekonomisk 
art, kombinerad med ren avundsjuka. Man tycker att som han säger, 

”Du ska inte tjäna en krona om inte jag gör det.” 
men att man skulle lösa dem om man bodde i kåta, eftersom det inte går att 
vara ovänner på sådan liten yta.  

Det är enligt honom en paradox i att alla samer i grunden har samma rät-
tigheter, inkluderande renskötsel, men att det är omöjligt alla kan rymmas. 
Resurserna räcker helt enkelt inte till, enligt honom. 
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6. Individens identitet och plats i 
landskapet 

Detta kapitel behandlar i första hand emotionella band till marken, platsen 
eller landskapet, som också påverkar hur människor väljer att förhålla sig till 
landskapet med dess olika samhälleliga och naturgivna förutsättningar. Fo-
kus är på individnivå, hur de tolkar och uppfattar landskapet och de männi-
skor/aktörer som verkar i det och varför.  

Platskänslor 
Det samiska kulturlandskapet består inte bara av synliga lämningar. Det 
immateriella kulturarvet, det som inte lämnat några fysiska spår, är nog så 
viktigt, som skohömyrar, fiskeställen, platser fulla av sägner och myter, alla 
människor, alla naturnamn242.  

Intervjuerna har visat att platser har en kognitiv betydelse för samerna och 
berättelserna ger platsen en egen identitet som är svår att beskriva i veten-
skapliga termer. Flera av informanterna berättar om platser så känslosamt att 
tårarna kommer. Det är en viss skillnad mellan dem som funnits i generatio-
ner i området och de som är mer nyinflyttade. Berättelserna är fler hos de 
samer som funnits längre i området och intervjuerna med dem har tagit be-
tydligt längre tid, uppskattningsvis nära dubbelt så lång tid. 

Platser och berättelser 
En av informanterna, E, beskriver hur hon frågar platsen om hon får lov 

att vara där och sedan känner om det är rätt eller fel. Gamla kåtaplatser kan 
vara sådana platser som man bör undvika. En annan informant A, berättar att 
man bör undvika ett speciellt myrområde mellan Tydalen och Handöl (om-
råde B, figur 9), inte lång från Handöl, där många karolinersoldater dog i 
början av år 1719 efter Armfelts återtåg från Trondheim, eftersom det inte 
känns bra att vara där.  

                                                 
242 Kjellström, R. (2000). s. 59-70 
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”Man har ju vuxit upp med spökhistorier om karolinerna påtagligt, så vissa 
områden skulle man undvika, t.ex. Järbäckvallen. Ingen vill ju dit och man 
säger, där spökas det. Ingen kan ju ligga där för att det är kusligt ställe. Det 
har ju gjort att där har ju varit en himla fin timmerstuga, men ingen har ju vå-
gat ta vara på den. Nu har väl taket rasat in.” 

Informanten berättar vidare en lång historia om denna plats som har stor 
betydelse för honom. Han har ambivalenta känslor för den eftersom den 
antagligen döljer karolinerskatten, som han gärna vill hitta.  

 
Figur 9. Platser A-E av särskild betydelse för intervjupersonerna. A-Tjallingen, B-
Järbäcksmyren, C-Markenjäro, D-Grönvallen, E-Lunndörren, F-Bartjan och G-
Stensdalen. 

Han tror dock att den är nedgrävd på ett stort djup, 4-5m, och därför inte kan 
hittas med metalldetektor. Man kan konstatera att platsen har ett stort sym-
bolvärde för honom men även för andra i Tjallingengruppen och genom att 
den har många berättelser, blir den mer än en vanlig lokal.  

Plats och hem 
Plats är för flera av informanterna detsamma som hem, dock ofta inte i den 
meningen att det är där de bor utan i stället där man vistades förr, som C 
säger: 
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”hemma, det är mer i Grönvallen (D, figur 9). Han (farfar) bodde till -59 där. 
Det känns bra där. Stugan på platån är samebyns men det känns som våran… 
det känns ju mer hemma här. Det beror på vilket humör man är på. Det här 
slättlandet med tjärnarna är fint, det är Anariset.” 

Men även H säger: 

”Platsen jag har känslan av hem för, är hur stor som helst. Ända från Fång-
vattnet till Trondane bortom Lunndörren, ett par tre mil, men centrum är 
Grönvallen” 

samtidigt säger han om Grönvallen:  

”Vi har ju aldrig flyttat därifrån. Det är där jag bor. Det är hem. Jag hade ju 
tänkt flytta dit och bo där, så länge jag klarar mig själv.” 

Hemkänsla är ofta knutet till platser som är flera km2 stora, starkast i mitten, 
avtagande utåt.  

Platserna och minnena och längtan 
Platserna är starkt förknippade med minnen av dem som levt där tidigare, för 
många, som för H, som säger: 

”Det måste ju också sägas att de som varit förut är oerhört betydelsefulla för 
trivselkänslan, som är knutit till platsen, till förfäder och släktingar. De spår 
som är lämnat av tidigare generationer är jätteviktiga för man går ju många 
gånger och funderar på hur var det på den tiden? Vad levde de av? Ja, hur var 
de när de hade skolkåtor och så där. Nej det är jätteviktigt just att det knyts 
samman speciella platser som man förknippar med vissa människor” 

Han känner sig ändå hemma i det nya landskapet, som påminner om det 
fjällandskap där han växt upp, även om det är långt borta. Det han saknar är 
hemkänslan förknippad med väderlek och årstidsväxlingar som han känner 
igen.  
Han beskriver en känsla som är densamma som den dwelling som Lorimer 
beskriver hos Mikel Utsi243 och som även de många inflyttade samerna till 
Handölsdalsområdet gått igenom. Utsi namngav bland annat kännetecken i 
landskapet efter sina gamla hemmarker i Sarek för att känna sig mer hemma 
i Skottland. 

”Absolut mitt bästa minne är källbäcken i Grönvallen (D, figur 9). Jag minns 
när jag hoppade över bäcken första gången. Hur jag hoppade över mellan ste-
narna. Jag minns mycket mindre än då när jag var 4-5 år. Man var så nära 
skogen. 

Han säger också att han hade en lycklig barndom när han bodde i kåtan. 
Förr blev man nedvärderad för detta men han tycker att man inte ska förneka 
sitt eget kåtaboende utan man ska tvärtom vara stolt, och tilläger:  

                                                 
243 Lorimer H. (2006) 
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”Tänk, 6 personer bor i ett litet utrymme, man måste lösa konflikter. Därför 
är samer aldrig i krig. Om jag bor i kåta, nej tyvärr inte.” 

För flera av de intervjuade finns det en plats som de har ett speciellt förhål-
lande till, som de längtar till som H när han ska beskriva sin drömplats: 

”Det är Lunndörrspasset (E, figur 9). Jag kan gå 4-5km extra för att vila där. 
Vid bäcken är det mycket ved slätt och fint. Där skulle man ha haft en kåta. 
Den skulle jag inmuta. Där är mycket vatten, grönt med mycket siagräs244. 
Barken har torkat bort på björken, det kallas gaalve smaahkodh245, och där är 
fin ene. Jag brukar ha elden alldeles nära bäcken.” 

Tryggheten 
Hemlandskapet känns tryggt för de intervjuade och föga förvånande känner 
man ingen rädsla där, som i nya miljöer som C säger: 

”När man ger sig iväg är jag inte minsta orolig själv. Man kan vara orolig när 
man är i Stockholm. När jag var i Göteborg till läkaren tog jag en buss in 
själv och då höll jag inte på hitta tillbaka. Då blev jag orolig.”  

Mörker upplever han inte heller som otryggt och han är inte heller rädd för 
fjällen. 

En annan faktor som har med trygghet att göra är ens namn. Man ärver 
namn, som innebär att man bär släkten vidare, och det känns tryggt för dem 
som intervjuats. Man kan i ett par fall tänka sig ett namnbyte till en plats 
som betyder mycket246. I ett av fallen fick föräldrarna till den intervjuade H 
byta till ett svenskt namn på honom eftersom prästen vägrade döpa honom 
till ett samiskt. Hemma kallades han med sitt samiska namn och han bytte 
för och efternamn när han blev vuxen. Efter detta blev hans: 

”relation till kyrkan aldrig bra, bara nödvändig.” 

Kaffet och maten 
Kaffekokning och plats hör intimt ihop för många av de intervjuade som H, 
som har bott på många ställen247, som säger: 

                                                 
244 Sia är samiska för kruståtel (Deschampsia caespetosa) och tuvtåtel (Descampsia flexuosa), 
som är viktigt för renarna som ett första grönbete på våren. 
245 Gaalve= torrt träd, avbarkat, smaahkodh= acka upp (ene, ris) enligt Sydsamisk Ordbok, 
Israelsson, P-M. & Nejne, s. (2008).  
246 Frändén, Märit (2010). "Att blotta vem jag är" (Elektronisk resurs) : släktnamnsskick och 
släktnamnsbyten hos samer i Sverige 1920-2009 . Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 
2010.Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-131611 
 
247 Han säger ställen, inte platser som han gör när det gäller hans ursprungliga hemområde i 
Anarisjällen. 
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”Över hela sameland när jag satte panna på spisen och det började knastra då 
är jag färdig att förnya tagen.  

Han berättar att när han kokar kaffe känns det som han är i Grönvallen (D, 
figur 9) där han bodde i kåtan. Under intervjun dricker vi kaffe tre gånger 
och han berättar ingående om hur man får till ett gott kaffe. Han menar att 
man kan hälsa på folk när som helst och få kaffe. Han upplever att han blir 
sig själv igen vid kaffekokningen, som vid ett tillfälle.  

”När jag låg där och väntade på kaffet, blev jag på nytt. När kaffet hade kokat 
upp var jag färdig.” 

Han menar också att eldningen har med identiteten att göra:  

”Jag såg att det var en turisteld för veden var ej lagt i samma riktning. Vinden 
kom inte åt och det var omöjligt få pannan att stå. Identitet hör ihop med el-
den, liksom att färdas i skog o mark.” 

Han har upplevt många tillfällen av indväljning, eftersom han flyttat runt i 
Sapmié och kaffekokning är det som ger hemkänslan, som är så viktig för 
honom. Platsen hör ihop så intimt ihop med eldning att H använder samiska 
beskrivande ord för att man ska förstå känslan. 

”Barken har torkat bort på björken, det kallas gaalve smaahkodh, och där är 
fin ene. Jag brukar ha elden alldeles nära bäcken.” 

För H räcker inte svenskan riktigt till ibland. Det är som att eldning och kaf-
fekokning är det enda som han har kvar. Det är därför det är så viktigt för 
honom. Samma känsla visar även andra som inte har renskötarnas möjlighe-
ter till samisk identitetsförankring. Det är därför man upplever det litet krän-
kande när man inte får elda som man vill inom Vålådalens naturreservat, på 
grund av nitiska naturövervakare från länsstyrelsens naturvårdsenhet. 

Överhuvudtaget är det starka kopplingar mellan maten och känslan för 
landskapet. Man berättar om vad man har med sig när man är ute i skogen 
som H: 

”Man bär inte mycket med sig för man äter väldigt lite, ost och ett paket rus-
sin. Man är utan mat tills man är på väg hem. Det är konstigt när man gör av 
med så mycket energi, det händer något i kroppen, kanske ämnesomsättning-
en ändras.” 

Sedan berättar han: 

”Man gör av med 1 ren/4 man och vecka. Vi brukade ta 3 renar åt gången. 
Ingen stora renar, runt 35kg, för att den skulle vara fin och ingen tjur.”  

Numera äter han två renar/vinter. Han säger också att:  

”Att fettet blir härsket är bara gott men det ska vara gult och torrt, för att vara 
äkta. Det kallas för guorsta.” 

När det gäller kaffet kan man alltid komma, utan förvarning, men det gäller 
också maten enligt H: 
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”Är man hungrig så går man i mitt kylskåp. Det är en samisk tradition.” 

Platskänslan och språket 
För många av de intervjuade finns det starka kopplingar mellan språket, 
identiteten och landskapet. A, som är engagerad samepolitiskt, menar att det 
är språkkriteriet som är viktigast för att man ska vara same248. 

”Men till att ta bort språkkriteriet. Det skulle ju medföra att man tar bort ett 
folk. Det är ju en av grundstommarna, att vi är ett eget folk, med ett eget 
språk, även om vi inte behärskar det, majoriteten, men det är jätteviktigt att 
ha kvar målsättningen måste vara att säkerställa språket. Göra det mer till-
gängligt. Jag tycker nu, de yngre, det är ju några förlorade generationer utav 
samer. De har kunnat samiska men gett fan i det. De har tyckt det varit fult 
eller tyckt det varit roligare att prata svenska” 

Han tror att kriteriet släktskap är farligt, eftersom det medför genetiska ställ-
ningstaganden, som samerna alltsedan rasbiologins dagar har genuint dålig 
erfarenhet av. Han, som har sydsamisk bakgrund säger:  

”alla i Tjallingen (A, figur 9) kan ju, men det är ett långt steg från att förstå 
till att prata det fullt ut själv. Du måste nog prata hela tiden för att det ska sit-
ta. Språket förändras ju hela tiden och det är många som inte förstår same-
tingssamiskan”  

Han tror att samiskan kommer att vara viktigare att kunna för nästa genera-
tion, som hans egna barn. 

Här kan man göra kopplingar till Paasi, som menar att, eftersom vardags-
livet innebär interaktion med andra genom ett delat språk, är det speciellt 
viktigt för etniska minoriteters identitet249. Att ha kvar samiska platsnamn 
kan fungera som en påminnelse, medan förlorade namn innebär förlorade 
landskap. Om att namnge platser är att hävda land är det också ett sätt att 
hävda identiteten.  

H. som är mycket språkkunnig, han talar både syd och nordsamiska, me-
nar att om man inte har språket har man inte heller full tillgång till landska-
pet. Han menar med en liknelse: 

                                                 
248 När det gäller de omdiskuterade kriterierna för att bli upptagen i sameröstlängden gäller 
enligt Sametingslagen (1992:1433), Lag (2006:803) Sametingslagen (1992:1433), 
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19921433.htm  
1 kap. Inledande bestämmelser 
2 § Med same avses i denna lag den som anser sig vara same och  
1. gör sannolikt att han eller hon har eller har haft samiska som språk i hemmet, eller 
2. gör sannolikt att någon av hans eller hennes föräldrar, far- eller morföräldrar har eller har 
haft samiska som språk i hemmet, eller 
3. har en förälder som är eller har varit upptagen i röstlängd till Sametinget. 
 
Vad som sägs i första stycket 3 gäller inte om länsstyrelsen har beslutat att föräldern inte skall 
vara upptagen i röstlängden på den grunden att föräldern inte är same.. 
249 Paasi A. (1986) 
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”Varför har du bil (frågar han mig, som inte förstår vad han menar)? Mitt 
svar är, för att vara social. På samma sätt är det med samiskan. Därför syd-
samiskan är permanentad som den var, för att vi började använda svenskan 
istället. Men nordsamiskan har både förstörts och utvecklats. Men de som 
håller på med språket tycker att det utvecklas.  

Han tycker att det är så viktigt med språket att han jämför det med: 

”Om man hamnar i sjön nog försöker man att simma.” 
Han menar att skillnaderna mellan nord- och sydsamer har med språket att 
göra: 

”Hur man lever rent andligt är det stora skillnader mellan nord och syd, tan-
kemässigt, skillnaderna har med samiskan att göra” 

Det är tydligt så att språket är viktigt för ens dwelling och det även för de 
som inte behärskar språket. Det finns ett intresse för alla intervjuade, oavsett 
ålder, att lära sig språket och drivkraften är att förstå och kommunicera land-
skap med andra samer, vilket enligt Paasi är en viktig identitetsbärare för en 
minoritet som samerna250. Faktum är att man kan märka en viss exkludering 
av samer, som inte behärskar språket, även om det ofta sammanfaller med att 
man inte är renskötare. Det märks här en tydlig skillnad mellan inflyttade 
nordsamer och sydsamer, mest beroende på att nordsamerna i betydligt hög-
re grad använder språket aktivt. 

Platserna, renarna, älgen och fisken 
Renen spelar en stor roll för landskapskänslan. Att renskötarna har en rela-
tion till renen, som är förmer än ett levebröd, är inte särskilt förvånande som 
till exempel C utrycker det:  

”Många ser bara renarna som pengar: Det är svårt att slakta för jag har en re-
lation till renarna, speciellt för kalvar och kalvmärkning. Det som skiljer är 
när jag får stå på hösten vid silon251 och man har koll på varenda en och tän-
ker, nu får du fara på vinterbete. När de andra far hem kan jag sitta vid våran 
hage och tänka att jag känner igen dem. Några har jag gett namn. Jag har inga 
favoritrenar och sparar dem inte för att de ser speciella ut. De renar som inte 
blev märkt går till slakt och det är klart de ska göra det. Byn får pengar för 
det. Man får ta igen de renar som är speciella, ex vitprickiga, men alla renar 
är speciella. Det retar mig (att man gör så)252. Jag har jävla kärlek till ren, äter 
mest renkött men även älg: Man äter upp sina heliga djur: Man slaktar de 
man haft på myren. Varför tar man ihjäl dem? Det känns jobbigt ibland. 

Det är ett högt pris man får betala för sitt renskötarliv som ger skador på 
rygg och handleder från skoter och motorcykelkörning, som en ung renskö-

                                                 
250 Ibid. 
251 Silo ett rengärde med fållor som används vid skiljningar. 
252 Min anmärkning. 



 96 

tare utrycker det och dessutom blir det väldigt dyrt, bara kostnaden för sko-
terkörningen är 400kr/dag enligt C.  

”Mycket ren blir det.” 
Han tycker att de måste göra om ersättningssystemet så att renskötseln blir 
mindre maskinell och att man kan få inkomster även på andra sätt, som tu-
rismverksamhet men tillägger att det får inte bli för stort. C: 
Rovdjurstrycket är något som tas upp av alla som har kontakter med rennär-
ingen, som C utrycker det. 

”Värst är det med rovdjur på fjället vid kalvning. Då är man ute både på kväl-
len och på morgonen, och blir väldigt trött”. 

Man anser att myndigheterna har väldigt lite förståelse för att åtminstone ¼ 
av Handölsdalens samebys renar dödas varje år. Värst enligt C är lodjuren, 
som vill ha färskt kött. A menar att näst myndigheterna är rovdjuren värst. 

Ett annat bekymmer för renskötarna är striden mot vissa privata markäga-
re i Härjedalen som enligt A, B, C, E och G, grundar sig på ärvda fördomar 
hos dessa, som framförallt finns i Hedevikenområdet. A beskriver det på 
detta sätt. 

”Och de drabbas inte av rennäringen, inte det minsta. De har inte haft en ren 
på sina marker de senaste 5 åren, ändå är det de mest högljudda. Det måste 
vara nåt dom har hört från farfars far och då ska de ha upprättelse. Associera 
om man är en riktig härjedaling ska man ha den attityden.” 

Kanske kan denna inställning spåras tillbaka till konflikten mellan nybygga-
re och samer i Jämtland och Härjedalen. År 1890 sköt markägare, med 
landstingsmannnen i Jämtlands län och ledamot av riksdagen åren 1876-78 
och åren 1882-90 William Farup (1824-93) ägare av och patron på Ljusnedal 
bruk i spetsen, mer än 300 renar i västra Härjedalen253 

                                                 
253 Thomasson L. (2002) och R. Sjölin, (1981, s.193). 
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Bild 7. Johan Tiréns oljemålning ”Lappar tillvaratagande skjutna renar”, 1892. Mål-
ningen hade överlämnats som gåva till Nationalmuseum från en grupp riksdagsmän 
under ledning av Claes Adelsköld. Den hängdes genast upp i riksdagshuset och 
påverkade debatten i riksdagen om konflikten i Härjedalen. (Foto Jämtlands Muse-
um) 

Fortfarande, i skrivandes stund, har ingen förlikning träffats mellan parterna 
om ersättningssystem för eventuella skador som renarna gör på plantorna. På 
andra platser fungerar samarbetet utmärkt och man är till och med efterläng-
tad när man kommer, som C säger. De bidrar till den lokala ekonomin ge-
nom att handla i affärer och hyra bostad under vintermånaderna.  

”Det finns mycket bra markägare som man till och med varit i process med. 
Det går bra med många, som säger det går bra så länge ni undviker där jag 
har nyplanterat. Men sen finns det rabiata som säger nu får ni ta bort ren när 
de är flera km från deras marker. Vad blir det?” Många markägare vill bara 
tjafsa. De vill bara bråka. Vissa människor har ju den läggningen de söker 
strid i vad som helst.” 

Som A utrycker det. 
När det gäller könsroller inom renskötseln påtalar både E och G att det är 

männens värld och för C som är en ung manlig renskötare, är det naturligt att 
det är han som ska ta över sin fars renskötselföretag för som han påpekar är 
han äldst i syskonskaran. 

”Syrrorna tänker nog inte hålla på. Jag kommer att köpa ut dem lite så att det 
inte blir orättvist. Det är pappa som har tänkt ut det.” 

För samerna utanför renskötseln är jakten och fisket det viktigaste när det 
gäller markanvändningen. Bytesdjuren kan ha en närmast religiös betydelse 
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för dessa.254. Det framgår under intervjuerna med B och F, som båda ingår i 
Fjällstensgruppen.  

När man färdas i markerna vid renskötseln, jakten eller fisket så vet man 
var man är utan några hjälpmedel som karta, kompass eller på senare tid 
GPS som H säger  

”Man behöver inte fundera vart man går och är, det är omedvetet. Man kän-
ner igen platser som man bara varit på en enda gång.”  

Han känner på sig när det kommer någon och kan förbereda kaffet: 

”Folk kommer utan att man vet om det, men man vet det ändå.” 

                                                 
254 För min farfar och far som båda framförallt hämtade sin försörjning från fisket och jakten 
var älgen mer än bara ett vanligt bytesdjur. Synsättet var att älgen ”gav bort” sig själv till 
jägaren och lät sig skjutas. Älgen skulle därför behandlas med respekt. Det var definitivt inte 
frågan om någon nöjesjakt. Från min barndom kommer jag ihåg oändliga timmar i bilen bara 
för att vi skulle se på älg som definitivt inte hade med jakt att göra.  
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7. Avslutande diskussion 

Markanvändandet har genomgått stora förändringar de senaste hundra åren i 
Handölsdalens sameby. I början av 1900-talet bedrevs renskötsel inte i nå-
gon högre grad i stora delar av det som i dag kallas Handölsdalens sameby. 
Bara i de östligare delarna, i Vålådalen och Rekdalen, förekom det en inten-
siv renskötsel, men också samiska nybyggen och jakt och fiske förekom här. 
I det området finns flera av de ursprungliga samesläktena som bofasta, än 
idag. 

När de första inflyttande samerna kom till Storulvånområdet år 1916 blev 
det inte särskilt stora förändringar i markanvändningen. Det blev ingen kon-
kurrens om naturresurserna eftersom man flyttade in i ett område som tillfäl-
ligtvis inte var utnyttjat. Troligen påverkade man samerna i Tranris sameby 
till en viss del, när det gällde synen på renskötseln, men de inflyttade samer-
na, som kom ifrån södra Västerbotten, hade ingen dramatiskt annorlunda 
renskötsel, den var fortfarande av intensiv karaktär. Dessutom talade man 
samma språk, dialekterna skilde sig inte heller åt särskilt mycket. Det har 
inte framkommit något i min undersökning som tyder på att det skulle ha 
uppstått några konflikter då. Däremot fick de nyinflyttade samerna tidigt 
problem med konkurrensen om platser med den växande turismen runt Sto-
rulvån och de blev år 1926 tvungen att flytta sitt sommarviste därifrån till 
Tjallingen. Som en av informanterna A, utryckte det: 

”När STF vill ha något då får de det som t.ex. Storulvåns fjällstation, men om 
vi (samerna) behöver en liten stuga, skrattar man bara åt oss.” 

Samerna i gamla Tranris lappby var mer traditionella i sitt resursutnyttjande, 
men man anpassade sig ändå snabbt till förändringar genom att ta upp ny-
byggen. Många levde av en intensiv renskötsel i kombination med ett visst 
gårdsbruk, men även av jakt och fiske. Framförallt jakten har haft och har 
stor betydelse i Vålådalen, tidigare vildrensjakt som man kan se i de talrika 
fångstgropsystemen i området, och numera älgjakt. Flera från de ursprungli-
ga Fjällstenssläktet som finns i området, har jakten som en betydande del av 
försörjningen. Även Fjällstenarna har blivit mycket påverkade av konkurren-
sen med turismen om marken, återigen är det lokaliseringen av STF:s statio-
ner och stugor som gjort att samerna har fått flytta på sig vid till exempel 
Stensdalsstugorna (G, figur 9) där man haft sitt sommarviste. Man drog ock-
så stora stigar rakt genom vistena som till exempel vid Markenjäro (C, figur 
9). 
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I och med invandring av tvångsförflyttade nordsamer år 1946 ändrades 
förutsättningarna radikalt i samebyn. Nu kom samer med helt annat språk 
och ett annat sätt att nyttja naturresurserna in i området. Även om nordsa-
merna hade en renskötsel inriktad på köttproduktion och ett mer extensivt 
nyttjande av marken, var deras renskötsel intensiv, med dagens mått mätt. 
Det var till och med så att de införde mer traditionella flyttningsmetoder255. 
Många av de gamla Tranrissamerna lämnade av olika anledningar rensköt-
seln under den här perioden och ättlingarna berättar om detta med bitterhet 
och känner sig åsidosatta, eftersom man inte själva fått möjligheten att vara 
medlemmar i samebyn och därmed fått vara med i renskötseln.  

Även i Tjallingengruppen fanns det en viss negativ inställning till nord-
samerna från början, men man anpassade sig till de nya metoderna snabbt. 
Kanske beroende på att man redan hade börjat övergå till en mer extensiv 
renskötsel. Numera verkar man ha ett gott samarbete mellan grupperna och 
man respekterar varandras territorier. 

När det gäller samernas, men för den delen även de som inte är samer och 
bor i området, syn på markerna är det stor skillnad från sättet som man från 
svenskt officiellt håll ser på mark. Invånarnas syn på landskapet är kopplad 
till känslor, händelser och minnen som på ett avgörande sätt formar identite-
ten medan myndigheternas syn är en helt annan. Det som skiljer samerna 
från andra är kopplingen till samiskt brukande av landskapet, som inte bara 
är knutet till renskötseln utan även slöjden, samiska traditioner och språk-
bruk. Det som antagligen är mest omvälvande är utveckling från ett nomad-
liv till det moderna livet idag, under det sista århundradet. Dessa olika syn-
sätt på landskapet möts egentligen aldrig helt. Det finns även skillnader i 
synen på landskapet mellan samer som har en längre historia, de som varit i 
generationer i området. Berättelser blir fler ju längre historien är och bun-
denheten till landskapet blir större. 

I berättelserna, och för den delen hur man binds till landskapet har de na-
turgeografiska förutsättningarna stor betydelse. Man återkommer ständigt till 
att känslan för landskapet är en helhet av vad man uppfattar inte bara med 
synen, hörseln, känseln och lukt, utan även det emotionella. En bas för dessa 
känslor är de naturgeografiska förutsättningarna. 

I Vålådalen, liksom i Handölans dalgång, är de kvartärgeologiska förut-
sättningarna bestämda av de issjö- och isälvs-sediment som bildats vid in-
landsisavsmältningen256. Centralt i Vålådalen, speciellt i området kring Nullt-
järnarna, finns det stora områden med sand, som ger tallhedskaraktär. Dess-
utom är området småkuperat och längre österut övergår marken i mer block-
rik terräng. Dessa områden har en lång brukarhistoria alltifrån stora 
fångstgropssystem i väster mot Ånnsjön efter Rekån som använts i viss om-

                                                 
255 Thomasson L. (2002) 
256 Lundqvist, J. (1969).  Jordartskarta över Jämtlands län Quaternary deposits of the county 
of Jämtland . Stockholm: 
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fattning ända fram till någon gång på 1800-talet då dessa förbjöds257, till 
dagens extensiva bruk av marken. Från att i början ha brukats som jakt och 
fiskeresurs har marken alltmer präglats av statens inverkan på bruket genom 
att införa skattesystem som tvingade fram en alltmer utbredd tamrenskötsel 
från 1600-talet. Renskötseln har utvecklats från att vara intensiv till att suc-
cessivt bli alltmer extensiv från 1940-talet och framåt. Detta påskyndades till 
viss del av inflyttningen av nordsamer med en annan tradition i området. I 
intervjuerna med B, C, E, F och H har framkommit att i och med övergången 
till extensivt bruk har Vålådalen minskat i betydelse för renskötseln, medan 
Tjallingens och Ljungris betydelse ökat. Det som är orsaken till detta är att 
terrängen inte lämpar sig för den typen av renskötsel i Vålådalen, enligt B. 
Det är svårt att hålla ihop en större renhjord eftersom terrängen är så kupe-
rad, vilket försvårar körning med motorcyklar och snöskotrar och detta trots 
att både sommarbetet och det livsviktiga vinterbetet med lavar är bra. Det 
som däremot fungerar bra i Vålådalen är att hålla körrenar för turistrajder i 
hägn, som F gör. Denna form av tamrenskötsel är verkligen intensiv till sin 
karaktär, eftersom renarna måste vara helt domesticerade. Enligt F har detta 
en lysande framtid, även om det kräver mycket arbete och ett gott handlag 
med renarna. I Tjallingen-området har A valt ett annat sätt att nyttja det ku-
perade lättillgängliga och enrisrika landskapet, genom att ordna turer med 
islandshästar. Båda dessa landskap är issjö-och isälvslandskap, som påmin-
ner om varandra, i en geomorfologisk harmoni, som även består av nästan 
alla de viktigaste platserna (A, B, C, D, G och F), som de intervjuade pekar 
ut på kartan. Man använder sina platser för att ge andra så positiva upplevel-
ser som möjligt. Detta gäller även C som tillsammans med sin far driver en 
fiskecamp vid deras fiskesjö, som samtidigt pekas ut som en av deras platser. 
Ytterligare ett exempel på detta är G, som gärna bjuder in alla intresserade 
till kalvmärkning vid deras sommarviste. Det är samtidigt, för henne den 
viktigaste platsen. 

Till de naturgeografiska förutsättningarna skall läggas de biologiska. Se-
diment bildar en god förutsättning för en rik växtlighet som framförallt be-
står av stora arealer fjällbjörkskog vilken dessutom ökat kraftigt de senaste 
100 åren. Fjällbjörkskogen är den viktigaste biotopen för samiskt brukande i 
området, när det gäller renskötsel, jakt och fiske. Sommarvistena finns fort-
farande i den och här finns också de viktigaste platserna för samerna, som 
Tjallingen (A, figur 9, sidan 85), Grönvallen (D, figur 9) , Lunddörrsskalet 
(E, figur 9) och Stensdalen (G, figur 9) för samerna, som har störst betydelse 
för de intervjuade. Vad en ökning av dessa arealer, eftersom björken stiger 
med ca 1 höjdmeter/år258, kan ge för konsekvenser för samerna har inte gått 
att få fram i min undersökning. Ingen av de intervjuade har haft någon upp-
fattning om detta. Kvar finns bara spekulationer om problem för renarna när 

                                                 
257 Ljungdahl, E. (2008) 
258 Kullman L. (2006) 
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man inte längre kan nå snöfläckar på kalfjället på högsommaren för att sval-
ka sig och för att bli kvitt insekterna259.  

Min studie har huvudsakligen inriktats på vad som händer på individnivå 
när landskapet organiseras för att fylla statens behov. På individnivå har 
dwellingen i landskapet stor betydelse. Dwellingen i sin tur hör ihop med hur 
starkt bunden man är till landskapet. Nya landskap, som för inflyttade samer, 
innebär en mindre bundenhet till det. 

För många samer har kalfjället en stor betydelse. Igenkänningen i land-
skapet styrs till fjällets former och de fungerar nästan som någon slags fyrar. 
Man använder inte moderna hjälpmedel som GPS i särskilt stor utsträckning, 
mest för att pejla in jakthundarna i så fall, utan man vet var man är ändå, 
genom att se och känna sitt läge i relation till kända platser. En intressant 
aspekt på detta är hur två av de intervjuade A och H berättade att de ”vet” 
var andra, inte bara dem som de är ute med utan även de som dem har nära 
relation med, är någonstans trots att de har skilts åt och till och med kan sätta 
på kaffepannan mitt i skogen inför mötet med dessa. En av de intervjuade A 
beskriver hur han känner sig hemma även långt borta för att fjällandskapet 
ser likadant ut. 

Relationerna mellan samerna styrs till stor del av storsamhället, för sa-
merna framförallt representerat av länsstyrelsen, som i och med konstruktio-
nen av samebyar inkluderar vissa och exkluderar andra. Denna påverkan är 
stor på individnivå. På mikronivå anpassar sig samerna genom att forma 
egna territorier, som är flexibla, beroende på yttre omständigheter som upp-
lösningar och ombildningar av gamla lappbyar och inre beroende på inflytt-
ningar och upp- och nedgångar i renskötseln. De samer som inte är rensköta-
re tvingas acceptera att bara delvis ha tillgång till sina territorier, i konkur-
rens med grupper som har renskötselrätt. De får ofta strida för att få bruka 
marken, eftersom rättigheterna tillfaller samebyn. Renskötarna, framförallt 
kvinnorna, mobiliserar ett motstånd mot statens maktbruk genom att organi-
sera sig i samiska organisationer. Man ser det som ett troligt scenario att det 
kommer att bli en kraftig konfrontation med staten som i Altaälvsfallet, när 
t.o.m. norsk militär skulle sättas in mot dem som protesterade mot utbygg-
naden år 1979260, och att det kommer att ha en avgörande betydelse för sa-
mernas fortlevnad.  

Samernas ide om hur marken förvaltas på bästa sätt skiljer sig åt beroende 
på om man är renskötande eller inte. Renskötarna pratar om en egen samisk 
förvaltning som bygger på samebyn som organisation, medan de utanför 

                                                 
259 Sametinget. (2010) http://www.sametinget.se/2812 
260 Protesterna var våldsamma och man hungerstrejkade utanför Stortinget i Oslo. Älven 
byggdes ut men mobiliseringen gav en medial uppmärksamhet som resulterade i ett norskt 
Sameting 1989. Altaälvsprotesterna (2010). http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.350223/norsk-
militar-skulle-sla-till-mot-samer-och-miljovanner 
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misstror en sådan konstruktion. Motiveringen är att man blir en andra klas-
sens medlem i byn som F uttrycker det. 

När det gäller sedvanerätten har samerna inte alls haft samma framgång 
som bondesamhället i att påverka lagstiftning och domstolsväsendet Samer-
nas intentioner på mikronivå har ingen eller mycket liten påverkan på stats-
makternas ideologiska syn. 

Slutord: Att koka in sig i landskapet 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att landskapet formas i fysisk me-
ning i ytterst liten grad av samerna. Landskapet formar snarare samerna och 
får sin betydelse genom berättelser, minnen och namngivning. En sådan 
flexibel anpassning gynnas av den horisontella struktur som fanns inom sij-
te-organisationen och som lever kvar som ett kollektivt minne hos samer. 
Den vertikala struktur, som staten pådyvlar både landskapet och samerna är 
linjär till sin konstruktion. Staten intar utifrånperspektivet på landskapet, 
medan samerna har ett helt annat perspektiv, inifrånperspektivet, format av 
landskapet. Samerna i Handölsdalens sameby är ingen homogen grupp, gra-
den av inifrånperspektiv avgörs av hur länge man vistats i landskapet. 
Många av samerna har flyttat in under 1900-talet och minnenas landskap blir 
därför för dem torftigare än för dem som varit i landskapet längre. Ett stort 
intresse finns hos dessa att leta bevis i landskapet för att samer visats i land-
skapet sedan länge. Man deltar i arkeologiska undersökningar, ordnade av 
bland annat riksantikvarieämbetet, för att finna spår av dessa lämningar. Ett 
annat sätt att känna samhörighet med landskapet är kaffekokningen, som för 
tre av de intervjuade som inte är renskötare delvis ersätter renskötarnas insti-
tutionaliserade rättigheter. 

Det som är mest slående med min studie är de totalt olika betydelserna 
som landskapet har för staten med sina institutioner och samerna, som inte är 
någon homogen grupp. Renskötarnas landskap är det som framhålls och 
prioriteras framför andra samers. Det är inte konstigt att detta skapar pro-
blem i interaktionerna mellan dem. 

 
* 

 
En studie som har intervjuer som en viktig del, blir till sin natur aldrig riktigt 
färdig. Man kan säkert diskutera urval av intervjupersoner, antalet intervjuer, 
intervjuguider och teman i all oändlighet. I början av mitt arbete var ambi-
tionen att göra ett stort antal intervjuer, men dels blev varje intervju betydligt 
längre och mer uttömmande än vad jag räknat med, man var mycket tillmö-
tesgående och dels har helt enkelt tiden inte räckt till. Det finns material 
”över” som om det kompletteras räcker för flera uppsatser. Ett av problemen 
har därför varit att begränsa sig. Naturligtvis skulle man vilja undersöka 
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vissa fenomen närmare, som de inflyttade samernas dwellingprocess jämfört 
med dem som varit i området under en lång tid. Jag tycker mig märka grad-
skillnader som är tidsbundna hos de intervjuade.  

Eftersom detta är en fallstudie är det intressant om man kan göra uppföl-
jande undersökningar på andra håll i Sapmié. Storsamhällets, maktens, utöv-
ning har ägt rum överallt och konsekvenserna är antagligen likartade. I vilket 
fall är intervjuer som metod mycket användbart och som en av de intervjua-
de E uttrycker det:  

”Varför har ingen frågat förr? 
Till det kan man bara med en klyscha tillägga ”Bättre sent än aldrig” 
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Bilaga 1 Intervjuguide med B 

 
 

1. VEM ÄR DU? 
Anknytning till samebyn?  
Släktskap?  
Ålder? 
Barn?  
Civilstånd?  
När kom familjen?  
Familjens ursprung? 
Språk?  
Skolor? 
Konfirmation? 

 
2. VILKA ÄR PLATSERNA – KÄNSLA? 

Visa på karta 

3. MARKANVÄNDANTET 
Landskapet nu-förr? 
Vilka brukade/brukar det? 
Framtida bruk? 

 
4. IDENTITET - PLATS 

Identitet? 

Följdfrågor:  

renskötsel  
egna renar,  
renmärke,  
samiskt hantverk,  
sametinget, 
egna familjens identitet,  
delaktighet i samebyns verksamhet,  
andra samebyar,  
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samer utanför renskötseln, 
nordsamer, 
flyttningar,  
jakt,  
fiske, 
rovdjur  
ideellt engagemang, 
landskapet, 
platser, 
hem, 
bor, 
känsla. 



 114 

Bilaga 2, Områden av naturgeografiskt intresse 

I denna bilaga tas områden, som är av särskilt intressent naturgeografisk 
synpunkt., men också platser som nämns i intervjuerna 

Ulvådalen (se kartan figur 1, område 1) 

 
 
Figur1, karta särskilda platser, Handölsdalen sameby nordvästra delen, skala 1:200 
000. Område 1; Ulvådalen, område2; Handölsdalen med Tjallingen sommarviste, 
område 3; Handöl, område 4; Sylarna, område 5; Getryggen med Storulvåns fjällsta-
tion (STF) och gammalt sommarviste. 

Vid Ulvåtjärnen finns många spår av inlandsisens och dess älvar, mest 
iögonfallande är en 2km2 stor mycket plana avlagring i den västra de-
len av dalen. Den deltaliknande avlagringen anses ha uppkommit ge-

1. 

 
 
 

2. 

 

3.

 
 

4. 

 
5. 
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nom att isälvsmaterial, från en retirerande istunga i öster, avsatts i en 
av isen uppdämd sjö.  

Denna s.k. issjö fylldes snabbt upp av sand o grus och fick därmed ett 
sandurliknande utseende med spår av strömfåror, men även dödisgro-
par förekommer. Till skillnad från Storulvån hade den forna isälven 
sitt lopp åt väster ned mot Enan. Storulvån har sedan skurit sig genom 
isälvssedimenten så att höga vegetationsfria erosionsbranter bildats. 
En annan bildning är den ibland 20m höga ås som går att följa i dal-
gångens botten.På sluttningarna av Stor-Ulvåfjället kan man studera 
solifluktationsvalkar och på västsidan finns smältvattenrännor. I östra 
delen av dalgången finns också smältvattenrännor och slukåsar. De 
erosionskanter som bildats vid Storulvån erbjuder goda möjligheter 
för studier av grusavlagringar som bildats261 Tillsammans med område 
2, figur 1, Handölsdalen det viktigaste renbetesområdet, för renskötar-
na som har sitt sommarviste i Tjallingen.  

Handölsdalen (figur 1, område 2)  
Från Västerdalsvallen ser man Stråtens västsluttning med en glaciflu-
vial terrass som uppkommit genom smältvatten längs iskanten, På 
Mettjeburretjakkes sluttning finns slukåsar o slukrännor.  

Terrasserna i Handölsdalen är inte resultat av insjö som man länge trott. 
Terrasserna lutar och består av skiktade lager med avrundat material och är 
istället resultatet av en isrest i mitten av dalgången som gett laterala isälvar 
längs med iskanten. Först har avrinning skett västerut genom Ulvådalen för 
att sedan ske öster om Snasahögarna mot Enan262. 

Från Tjallingens lappläger o nedströms finns små deltaliknande terrasser 
och lateralterasser som avsats av isälvar i issjöar, dämda av is som legat i 
dalgången. På sluttningen av Laptentjakke, ovanför Tjallingen finns en glaci-
fluvial terrass liknande den på Stråten som bildats mellan iskanten och fjäll-
sluttningen. Öster om Tjallingen finns en upp till 20m hög rullstensås, en 
slukås som är vinkelrätt utför sluttningen263.  

Handöl. (figur 1, område 3)  
Vid Handöl faller Handölan 110m i fallhöjd i en serie mindre vatten-
fall. Medelvattenföring är 16 m3/s men kan vid vårfloden vara 220 
m3/s. En liten del rinner genom de 2 minikraftverk som finns på östra 
stranden. Fallen ligger i övergången mellan fjällkedjans gnejs o amfi-
bolitberggrund och de lösa planskiffriga kalkskiffrarna som är kalkfö-
                                                 
261 von Brömsen (1966). 
262 Ibid. 
263 Lundqvist  (1969). 
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rande. I den här gränszonen förekommer ett smalt band med peridotit 
som omvandlats till täljsten, som är Jämtlands landskapssten, genom 
låg temperaturomvandling av kiselsyrafattig peridotit. På 1500-talet 
började det en brytning täljsten, klorit och talk i Handöl till kaminer 
och grytor där264. 

Sylmassivet (Figur 1, område 4) 
Sylarna är 1762 m.ö.h. och från Sylarnas turiststation är det 6km och 
en höjdskillnad på 700m. Terrängen karakteriseras av blockterräng, 
snöfält och bergkammar. På högre höjd är det gott om frostmarksfor-
mer orsakade av frostvittring och tjällyftning. Området innehåller gla-
ciärer som Storsylglaciären, och lämningar efter forna isar. Glaciär-
erosionen av amfiboliten på Sylarna har gett amfieteaterliknande dalar 
som Slottet och Tempeldalen, och kammar som Hästskokammen som 
man går efter när an bestiger toppen. Sylarna avgränsas i söder av en 
U-formad dal Ekorrdörren som formats av inlandsisen265. Här finns 
ofta renskötarna från Tjallingens renar under högsommaren. 

Mettjeburretjakke-grottan (Figur 1, område 2) 
Grottan, som är belägen högt upp i fjällbranten, är en sprickgrotta som 
uppstått längs en förkastning och ses på långt håll. Grottan består av 
ett virrvarr av gångar mellan stora lossbrutna block och nedanför finns 
gott om rasmassor. Vissa passager kan vara mycket trånga men det 
finns 2 stora grottsalar som är nästan 8m höga266. 

Nulltjärnarna (figur2, område 3) 
Området centralt i Vålådalen kring Nulltjärnarna, består av fossila 
deltan, åskullar och åsbildningar som kan vara svårtolkade. Troligen 
rör det sig om isälvssediment. Tjänarna kan vara s.k. dödissjöar som 
blivit bildade av att väldiga isblock som blivit inbäddade i de sandiga 
sedimenten och som sedan smält och kvarlämnade gropar som vatten-
fyllts. Markerna runt tjärnarna är mycket plana och bevuxna med 
myrvegetation. Vid den största av tjärnarna består stranden av sand 
som på östra sidan ger en flera meter hög brant. Fortsätter man stigen 
som går förbi tjänarna mot Kyrkstensfjället når man en hög barr-
skogsklädd kulle som troligtvis är en rullstensås267. 

                                                 
264 http://www.annsjobygden.se/handolsforsen.php 
265 Lundqvist (1969). 
266 Jämtlands läns museum 1992 
267 Lundqvist (1969). 
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Storulvån (figur 1, område 5) 
På Getryggen i Storulvån har det förekommit ädellövträd under histo-
risk tid vilket man kunnat se med hjälp av pollenanalys. Man har kun-
nat identifiera 4 olika perioder.  

• Al-perioden för 8800-7700 år sedan.  
som karakteriseras av att tallen minskade från att ha varit dominerande 
art, men även björken minskade då. Istället ökade alen kraftigt. 

• Ädellövträds-perioden för 7700-2800 år sedan. Mellan 7700-
6800 förekom det alm och hassel och mellan 6800-2800 
också ek och lind, som dock inte var särskilt vanliga. Alen 
minskade kraftigt medan björken ökade. 

• Gräs-perioden för 2800-1800 år sedan. Al och tall minskade 
ytterliggare.  

• Dvärgbusk-perioden 1800 år sedan-nutid. Gran etablerade 
sig mellan 1100-800. 
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Figur 2, Handölsdalens Sameby, nordöstra delen, karta skala 1:200 000. 

Område 1; Rekdalen, Nyhemmet, område 2; Gröndalen, Pyramiderna, Grönvallen 
område 3; Nulltjärn, område 4; Blanktjärnarna. 

Anledningen till etableringen av ädellövträd tror man beror på frö-
spridning av fåglar. 

Leif Kullman har idag sett 10-åriga plantor av hassel och lind i området. 
Är det varmt ytterliggare 10-15 år sker en etablering av ädellövträd i sydli-
gaste Skanderna268.  

Vilken betydelse som vegetationsutvecklingen haft för utvecklandet av 
det historiska markanvändandet kan man spekulera i, men om det återkom-
mer en ädellövträdsperiod kommer det att få stora konsekvenser för det, som 
för renskötseln. Den viktigaste biotopen för samiskt brukande är fjällbjörk-
skogen. 

                                                 
268 Andersson D. (2008) 
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Rekdalen (figur 2, område 1)  
Rekdalen består av I det närmaste orörd skog, särskilt i sydöst inte 
långt från Nulltjärnarna är det urskog. Terrängen är bruten med bran-
ter o bäckraviner. Skogen domineras av gran med stort örtinslag på 
marken. Den är olikåldrig och många träd är upp till 300 år gamla. På 
marken ligger lågor i olika nedbrytningsstadier. Det är endast runt en 
bosättning Nyhemmet som skogen delvis är påverkad av huggning. 
Längre in i dalen passerar man myrar och örtrika frodiga skogar. I 
dalbotten i anslutning till Rekån finns det ett gölrikt myrområde. När 
man passerat Rekhuvudets och norra Kyrkstenskaftets branta dalsidor 
öppnar sig dalgången på nytt. Det inte finns mycket kulturlämningar i 
skogen på gamla träd eftersom de medvetet togs bort av skogsbolagen 
långt in på 1900-talet269.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
269 SivertssonK.  (2005) 
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