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ABSTRACT
The areas of study for this dissertation are the Turopon and Sirkas lappbyar (com
munities) in the parish of Jokkmokk during the period 1760—1860. The starting
point for discussion is a decrease in population through migration to Norway, from
667 inhabitants in 1781, to 353 in 1868. The primary cause was the ecological in
stability of reindeer herding with recurring crises caused by poor grazing, adverse
snow conditions, epizootics, and predators. The stability in reindeer herding is
finally determined by the numbers of grazing animals and the carrying capacities
of the pastures. A disturbance in the balance between people and animals could
occur if competition from the settlers limited available pastures, or the government
through taxes appropriated so much of the surplus that the subsistence level was
markedly increased. A closer examination reveals, however, that no outside in
fluences can be indicated as being responsible for the population decline.
Attention must thus be directed toward the inner social processes of this pasto
ralist society. While the reindeer herding population diminished, the total number
of reindeer remained on a relatively constant level. The resulting process of ac
cumulation consolidated the reindeer into the hands of fewer owners. While these
conclusions indicate an economically differentiated society, the marriage pattern
shows that the social distance between the economic groupings was very small.
By promoting economic differentiation, trade had an important potential as agent
of social stratification. This potential was, however, not fully realized. The equaliz
ing factors were stronger than the differentiating forces.
Keywords: Reindeer pastoralism, Saami, Lapps, 18th—19th century Sweden, Lule
lappmark, ethnohistory, history, anthropology.

RENNOMADISMENS DILEMMA

Kvist, Roger: Rennomadismens dilemma. Det rennomadiska samhällets förändring i
Tuorpon och Sirkas 1760—1860. [The Dilemma of Nomadic Reindeer Pastoralism. The
changing reindeer pastoralist society of Tuorpon and Sirkas, 1760—1860.] In Swedish
with a summary in English
Forskningsrapporter från Historiska institutionen vid Umeå universitet 5
Department of History, University of Umeå, 1989
ISSN 0280-5529
Distribution: Department of History, University of Umeå, S-901 87 Umeå, Sweden

ABSTRACT
The areas of study for this dissertation are the Turopon and Sirkas lappbyar (com
munities) in the parish of Jokkmokk during the period 1760—1860. The starting
point for discussion is a decrease in population through migration to Norway, from
667 inhabitants in 1781, to 353 in 1868. The primary cause was the ecological in
stability of reindeer herding with recurring crises caused by poor grazing, adverse
snow conditions, epizootics, and predators. The stability in reindeer herding is
finally determined by the numbers of grazing animals and the carrying capacities
of the pastures. A disturbance in the balance between people and animals could
occur if competition from the settlers limited available pastures, or the government
through taxes appropriated so much of the surplus that the subsistence level was
markedly increased. A closer examination reveals, however, that no outside in
fluences can be indicated as being responsible for the population decline.
Attention must thus be directed toward the inner social processes of this pasto
ralist society. While the reindeer herding population diminished, the total number
of reindeer remained on a relatively constant level. The resulting process of ac
cumulation consolidated the reindeer into the hands of fewer owners. While these
conclusions indicate an economically differentiated society, the marriage pattern
shows that the social distance between the economic groupings was very small.
By promoting economic differentiation, trade had an important potential as agent
of social stratification. This potential was, however, not fully realized. The equaliz
ing factors were stronger than the differentiating forces.
Keywords: Reindeer pastoralism, Saami, Lapps, 18th—19th century Sweden, Lule
lappmark, ethnohistory, history, anthropology.

RENNOMADISMENS DILEMMA
Det rennomadiska samhällets förändring
i Tuorpon och Sirkas 1760—1860

ROGER KVIST

Umeå 1989

Copyright © Roger Kvist
Forskningsrapporter från Historiska institutionen
vid Umeå universitet 5
ISSN 0280-5529
Tryckt vid
Umeå Universitets Tryckeri
Umeå 1989

Förord

Denna avhandling har tillkommit inom ramen för Historiska institution
ens del av det tvärvetenskapliga Luleälvsprojektet. Projektet har stötts av
Riksbankens Jubileumsfond. Avhandlingen har kunnat slutföras genom
tillmötesgående från Center för arktisk kulturforskning.
Först vill jag rikta ett tack till mina handledare, professor Sune Åkerman,
docent David Gaunt pch docent Lennart Lundmark. Sune har som huvud
handledare och seminarieledare ingående diskuterat min avhandling och
satt in den i ett större perspektiv, både i tiden och rummet. Men jag är mest
tacksam för den frihet jag haft att arbeta i min egen takt och efter m itt eget
huvud. Det har otvivelaktigt lett till misstag och förseningar, men det är
det enda sätt jag kan arbeta på. Utan den friheten vore det heller inte värt
att bedriva forskning!
David har genom sin kreativa kritik bidragit till nya infallsvinklar på mitt
arbete. Lennart har varit min inspiratör, handledare och kollega sedan den
första tiden. Han har hela tiden stött och drivit på mig. Hans intresse för
min språkbehandling har förhindrat m itt skriftspråk från att urarta till en
fullständig kanslirotvälska.
Docent Kerstin Strömberg-Back var min lärare när jag inhämtade den
historiska vetenskapens grunder. Docent Tom Ericsson gav praktisk hjälp
och stöd när jag som nyinskriven forskarstuderande irrade omkring i histo
riska institutionens korridorer.
Fil. dr Maurits Nyström vid Institutionen för ekonomisk historia har
givit mig värdefulla råd och synpunkter. Ett särskilt tack vill jag rikta till
fil. dr Ian Layton vid Geografiska institutionen för hans generösa bistånd.
Han har inte endast givit mig exakta källhänvisningar, utan även i stor
utsträckning försett mig med kopior —- och i vissa fall t. o. m. excerpter av
arkivmaterial — inom sitt specialområde, handeln i Lule älvdal. Ett tack ges
också till docent Anders Brändström vid Avdelning för historisk demografi
samt till fil. dr Ola Engelmark och fil. dr Jon Ågren, båda vid Institutionen
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för skoglig ståndortslära vid Sveriges lantbruksuniversitet, för att jag fått ta
del av och citera deras arbeten under utgivning och fått diskutera deras forsk
ningsresultat.
Ett särskilt tack vill jag även ge min chef, docent Noel Broadbent, för
hans alltid välvilliga inställning till min forskning, som gjort det möjligt att
slutföra avhandlingen inom ramen för min tjänst.
Slutligen vill jag tacka deltagarna i Luleälvsprojektets historiska del för
ett stimulerande samarbete och Historiska institutionens forskarseminarium
för dess alltid välgörande kritik.
Umeå i mars 1989
Roger Kvist
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Förteckning över uppsatser

Avhandlingen är en sammanfattning och diskussion av följande fem upp
satser. Hänvisning till uppsatserna kommer att ske genom deras respektive
romerska siffror.
I. Rennomadismens dynamik. Rennomadismen och befolkningsutveck
lingen i Tuorpon och Sirkas 1760—1860. — Historisk Tidskrift (1987)2:
161-180.
II. Den samiska handeln och dess roll som social differentieringsfaktor —
Lule lappmark 1760—1860. — Acta Borealia 2(1986)3:19—40.
III. Friktion och samexistens. Den fjällsamiska markanvändningen och
relationerna till nybyeearna i lokkm okk 1760—1860. — Tre kulturer
4(1988):113—150.
IV. Beskattningen av samerna i Sverige 1695—1860. — Älvdal i norr. Red.
S. Åkerman. — Bothnica 6, 38 s. (under utgivning).
V. Sociala processer i det rennomadiska samhället. Tuorpon och Sirkas
1760—1860. Antagen för publicering i Scandia (1989)1.

1

ennäringen utvecklades i början av 1600-talet till den ledande närings
formen bland samerna i de svenska lappmarkerna. Som en följd över
gick det samiska samhällets dominerande ekonomiska och sociala strukturer
från ett fångstsamhälles till ett rennomadiskt samhälles med vittgående
konsekvenser för relationerna mellan människorna. Övergången till rennomadism innebar även att en demografisk expansionsperiod inleddes där
den samiska befolkningen fyrfaldigades på 200 år. Endast gruvbrytningen
i de centrala delarna av det samiska området medförde en tillfällig nedgång
under några decennier på 1600-talet.
Rennomadismens höjdpunkt uppnåddes under samernas ekonomiska
silverålder vid mitten och slutet av 1700-talet. Samerna intog då en domine
rande position i lappmarkernas varuutbyte och resursutnyttjande. Sam
tidigt hade emellertid det samiska samhället alltmer kommit att underord
nas centralmakten, kolonisationen sköt fart och inre förändringar började
uppträda i samebyarna. Vid mitten av 1800-talet var den samiska nationens
ställning en annan, dess befolkning hade avtagit och allt färre samer livnär
de sig på renskötsel eller av andra traditionella samiska näringar. Rennäring
ens dominerande ställning i lappmarken hade övertagits av gårdsbruket.
Avhandlingens övergripande syfte är att analysera drivkrafterna bakom
det rennomadiska samhällets förändring under denna nedgångsperiod.
Undersökningsområdet utgörs av två samebyar där rennomadismen domi
nerade, Tuorpon och Sirkas i Jokkmokks socken, centralt belägna inom
rennäringens huvudområde. Kronologiskt begränsas avhandlingen bakåt av
år 1760, en tidpunkt då rennomadismen ännu inte hade påbörjat sin nedgångsfas. Framåt begränsas den av år 1860, då nya förutsättningar för för
ändringar introducerades med aw ittringen och de storskaliga skogsavverk
ningarna.

R
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HYPOTESER OM RENNOMADISMENS FÖ R Ä N D R IN G
Rennomadismen är ett socialt och ekonomiskt system där tamrenhjorden
utgör grunden för ekonomin. Detta åstadkommer en livsform där familjer
na följer sina hjordar hela året om och i huvudsak knyter sina aktiviteter
och sin ekonomi till deras produkter.1 Flera hypoteser har framlagts om
dess förändring.
Den klarast utformade hypotesen har framförts av Tim Ingold i ett teore
tiskt verk om ekonomiska system med renen som huvudresurs.2 Renno
madismen har enligt Ingold sin egen dynamik grundad på dess inre logik
som ekonomiskt system. Grundförutsättningen utgörs av den privata ägan
derätten till renen, därigenom skiljer sig rennomadismen från fångstsamhäl
let där renen som bytesdjur delas lika inom samhällsgemenskapen. Från
den moderna rennäringen skiljer sig rennomadismen enligt Ingold genom
naturahushållningen, dess produktion är i första hand inriktad på den egna
konsumtionen och inte på marknadens efterfrågan.3
Den drivande kraften i rennomadismen är varje renägares strävan att maxi
mera sitt reninnehav för att skydda sitt hushåll mot framtida förluster. Det
kan verka som om rennomaden omgiven av sina djur är befriad från jägar
livets kroniska osäkerhet, men en ny form av osäkerhet har tillkommit,
risken att renhjorden skall lida omfattande förluster genom farsoter, svält
eller rovdjur. Om t. ex. en renpest slår ut 80 % av renstammen inom ett visst
område så kommer ägaren av 1000 djur att ha kvar 200 efter farsoten, medan
den som före pesten hade 200 djur kommer att stå där med endast 40, långt
under det antal som krävdes för att försörja en liten familj. U r den enskilde
renägarens synpunkt är hans säkerhet uppenbarligen beroende på storleken
av hans egen hjord snarare än renstammens totala storlek inom området.
Han är inte hjälpt av att grannen äger många djur, då den privata ägande
rätten inte ger honom några direkta anspråk på grannens överflöd. Inte hel
ler är den rikare grannen socialt förpliktad att ge honom någon hjälp.4
Rennomaden slaktar därför endast så många djur som behövs för att upp
rätthålla ett mer eller mindre konstant hushåll, vilket tenderar att maxime
ra antalet djur i varje hjord. Detta leder till att den samlade renstammen
i ett visst område kommer att överstiga betesmarkernas ekologiska bärför
måga med åtföljande betesbrist, svält och farsoter. Det samlade resultatet av
1 Vorren, 0 ., Finnmarksviddas kulturhistorie. I: Finnmarksvidda, natur — kultur. Norges
Offentlige Utredninger 1978:18 A, s. 156 f.
2 Ingold, T., Hunters, pastoralists and ranchers. Cambridge 1980, passim.
3 Ingold 1980, s 2 f.
4 Ingold 1980, s 78, 201 f. och 207.
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dessa strategier för individuell säkerhet kommer alltså att bidra till de förluster som maximeringen av renhjordarna egentligen skulle skydda em ot.1
Varje nomads strävan att maximera sin hjord leder till markerade och
ganska oregelbundna fluktuationer i renstocken inom korta tidsrymder.
Effekterna av hjordarnas decimering blir att befolkningen minskar. Vid
varje successiv katastrof svälter en del människor ihjäl eller tvingas sluta
nomadisera. De kvarvarande får större utrymme för att ackumulera djur
och det hela leder till en process där renen monopoliseras som egendom.
Därigenom förhindras de utflyttade att återvända vid goda år. Befolkningskurvan kommer att visa en irreversibel stegvis nedgång mot den nivå på vil
ken en befolkning kan livnära sig under de värsta förhållandena efter en
beteskatastrof.2
Ingold är inte helt tydlig i frågan om de sociala konsekvenserna av dessa
processer, men anser uppenbarligen att utslagningen från rennomadismen
inte ägde rum efter några sociala linjer. Den skildrade osäkerheten i ren
nomadismen gjorde att en rik renägare snart kunde bringas till fattigdom,
medan hans dräng kunde arbeta upp sig till rikedom.3 Sålunda blir det en
ligt honom inga stadigvarande sociala skiktningar i det rennomadiska sam
hället.
Även 0 rn u lv Vorren har betonat den inre dynamiken i rennomadismen.
I motsats till Ingold har han emellertid understrukit de sociala förhållande
nas betydelse för rennomadismens förändring. I ett flertal arbeten har han
klargjort sin uppfattning om rennomadismen som ett nytt ekonomiskt sys
tem där fångstsamhällets kollektiva ekonomi ersätts av en tilltagande privat
ekonomi och där den gamla ekonomiska gemenskapen upplöses.4
Vorrens studier har främst inriktat sig på förhållandena i Finnmark. Han
finner det sålunda slående, att det redan i källor från slutet av 1600-talet
uppträder utfattiga rennomader som tvingades söka sin bärgning genom
jakt och fiske i dalar och fjordar, trots att den sedan början på samma år
hundrade expanderande rennomadismen kommit att disponera över allt
större arealer.5 Typiskt för den utveckling rennomadismen hade med hän
1 Ingold 1980, s. 78 och 207.
2 Ingold 1980, s. 79 f.
3 Ingold 1980, s 233 f.
4 Vorren, 0 ., Man and reindeer in northern Fennoscandia. Economic and social aspects.
Folk 16/17 (1974/75), s. 243-252; Vorren, 0 ., Mennesket og reinen. Ottar 101 (1977), s. 5-12.
5 Vorren, 0 ., Some trends of the Transition from Hunting to Nomadic Economy in Finn
mark. I: G. Berg (utg.), Circumpolar Problems. Oxford 1973, s 193; Vorren 1974/75, s. 243—
252; Vorren, 0 ., Samisk bosettning på Nordkalotten, arealdisponering og resursutnytting i
historisk-okologisk belysning. I: E. Baudou och K.-H. Dahlstedt (utg.), Nordskandinaviens historia i tvärvetenskaplig belysning. Umeå 1980, s. 253.
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syn till renstammens fördelning var nämligen en ackumulation av stora ren
mängder på få händer. Å andra sidan fanns en stor andel små renägare som
blev särskilt sårbara för oår och därför till en stor del nödgades överge rennomadismen.
Inflytandet från storsamhällets penninghushållning kom också att påver
ka utvecklingen, särskilt i vårt århundrade. Det renantal som en familj be
hövde för att tillgodose penningekonomins krav har tilltagit och de begrän
sade betesmarkerna har efterhand blivit utnyttjade av ett allt färre antal
individer.1
I kontrast till både Ingold och Vorren betraktar Anthony Leeds, i en om
tolkning av tjuktjernas etnografi, rennomadismen som ett självreglerande
system där återkopplingsmekanismer gör att systemet bevaras i ett jäm
viktsförhållande. Regleringen bevarar renhjordarnas storlek på en optimal
nivå genom en rad socio-kulturella institutioner som omfördelar reninne
havet i ett komplicerat system av sammanslagningar och uppdelningar.2
De samhälleliga mekanismer som enligt Leeds ökade en liten renägares
reninnehav var följande: sammanslagning av flera små renägares hjordar till
en stor, renstölder, drängtjänst hos rika renägare med lön i renar, ingifte i
rika familjer. Förutom spegelbilden av de tre sistnämnda hade följande
institutioner som en viktig funktion att minska stora hjordar: religiösa renoffer, handel utanför det rennomadiska systemet och en uppdelning av stör
re hjordar i mindre med samma ägare.3
Leeds dryftar inte närmare förhållandet mellan befolkningens storlek,
renstammens storlek samt betesmarkernas bärförmåga inom ett givet områ
de. En välvillig tolkning av hans tystnad kan vara, att han menar att den
optimala fördelningen av renstocken inom det tjuktjiska samhället inte för
anledde något behov av att expandera renbeståndet över de ekologiska grän
serna.4 H ar Leeds rätt, betyder det att rennomadismen endast kan föränd
ras genom inverkan av yttre förhållanden. En rad hypoteser om
rennomadismens förändring genom yttre påverkan har också framförts,
dock utan att dess förespråkare därigenom implicerat att rennomadismen
vore ett självreglerande system.
I sovjetisk forskning har man betonat handelns roll för utveckling av
1 Vorren 1974/75, s. 250; Vorren 1977, s. 10.
2 Leeds, A., Reindeer Herding and Chukchi Social Institutions. I: A. Leeds & A. P. Vayda
(utg.), Mariy culture and animals. Washington, D.C. 1965, s. 101 och 125.
3 Leeds 1965, s. 103-125.
ê
4 För en kritik av Leeds, se Aschmann, H., Comments on the Symposium ”Man, Culture
and Animals”. I: A. Leeds & A. P. Vayda (utg.), Man, culture and animals. Washington, D.C.
1965, s. 266 ff.; Ingold 1980, s. 202 ff.
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klassrelationer och egendomsackumulation i rennomadiska samhällen, i
M. A. Sergejev har analyserat orsakerna till de ekonomiska skillnaderna
bland folken i norr och de olika former för exploatering som fanns inom
dess egna led. H an hävdar att det privata ägandet av produktionsmedlen,
dvs. renen hos rennomaderna, och det privata utnyttjandet av markerna var
grunden för att en ekonomisk ojämlikhet kunde utvecklas. Handelns ut
veckling var en av de viktigaste orsakerna till att ekonomiska beroendeför
hållanden kunde uppstå.2
E. D. Prokofjeva har undersökt de sociala relationerna hos nentserna.
H on visar att källor som går tillbaka närmare tvåhundra år i tiden refererar
till framträdande ekonomisk ojämlikhet. Den viktigaste grunden för denna
ojämlikhet var, enligt henne, ägandet av det grundläggande produktions
medlet — renen. På 1600- och 1700-talet fanns redan en klart markerad
grupp av rika renägare och en annan grupp bestående av fattiga som ägde
några dussin renar. Egendomsdifferentieringen intensifierades och påskyn
dades av handeln.3
Enligt V. N . Andrejev stimulerade avsättningen av renprodukter upp
byggnaden av stora hjordar. På 1800-talet började den naturahushållande
nentsiska rennäringen i norra europeiska Ryssland att avlösas av izjmakomernas kommersiella rennäring med en utveckling av stora hjordar. Det
ta ledde till en omfattande överbetning och åtföljdes av en upplösning av
de historiskt etablerade formerna för markanvändning samt anarki vid bil
dandet av nya fiyttleder. Samma situation skall ha uppstått i nordöstra Sibi
rien som ett resultat av att stora ” kulakägda” hjordar bildades.4
För Sveriges del finns en vida spridd uppfattning, som bl. a. Åke Campbell
har artikulerat, om rennomadismens och det samiska samhällets tillbakaträngande genom nybyggarnas konkurrens. Kolonisationen av lappmarker1 Min uppfattning om sovjetisk forskning är baserad på översatta verk och Eidlitz, K., Revo
lutionen i norr: Om sovjetetnografi och minoritetspolitik. (Uppsala Research Reports in Cultural
Anthropology 1.) Uppsala 1979.
2 Eidlitz 1979, s. 104.
3 Prokofyeva, E. D., The Nentsy. I: M. G. Levin & L. P. Potapov (utg.), The Peoples o f Sibe
ria. Chicago 1964, s. 562. — Nenerna är ett samojediskt folk. De var renskötare och nomadise
rade mellan tundran och skogslandet i den nordligaste delen av europeiska Ryssland och västra
Sibirien.
4 Andreev, V. N ., Rational utilization and improvement of reindeer pastures. Problems o f
the North 13 (1968), s. 197 f. — Komerna (syrjänerna) är ett finsk-permiskt folk, huvudsakligen
boende i de norra delarna av det europeiska Ryssland. De var jordbrukare med en materiell
kultur liknande den storryska. De komer som bodde kring floden Izjma lärde sig renskötsel
av nenerna och från 1830-talet expanderade den komska rennäringen, ofta med nener som
drängar.
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na betydde, enligt honom, att de öppnades för en främmande folkstam som
trängde undan samerna från en betydande del av deras naturtillgångar, fis
keträsk, jaktmarker och betesmarker. Mot senare delen av 1700- och början
av 1800-talet skall samerna i många fall ha blivit rättslösa mot nybyggarna,
som ibland t. o. m. kunde slå under sig samernas vallar och visten.1
Nybyggesverksamheten medförde enligt Campbell att samerna inte fick
tillräckligt med plats för sin renskötsel. Konsistoriet i Härnösand skall 1792
ha befarat att när nybyggarna efter hand intog de trakter vilka samerna en
tid av året brukade till renbete, så skulle renhjordarna minska. Särskilt
myrslåtterns hässjor var ett stort tvisteämne, dessa -—som inte hämtades in
förrän på vinterföret — nedbökades ofta av renar på jakt efter begärliga
växtdelar. Nybyggarna ägde stängselskyldighet runt ströängarna, men snö
drev gjorde ofta att renarna kunde komma över gärdesgårdarna. För att
freda hässjorna kunde nybyggarna t. o. m. anlägga skogsbränder kring av
lägsna slåttermyror, vilket naturligtvis verkade förödande på renarnas vinter
bete.2
Det bör understrykas att Campbell även har betonat den inbördes hjälp
som kunde existera mellan folkgrupperna, där det ömsesidiga utbytet av
varor och tjänster utvecklades till sedvanerättsliga vänskapsförbindelser.3
Lennart Lundmark har studerat det samiska samhällets övergång till rennomadism i Lule lappmark vid början av 1600-talet. Av central betydelse
för övergången var enligt honom statsmaktens förändring av skatteuttaget,
från pälsverk till fisk och levande ren. Detta ingrepp i det samiska samhäl
lets födoämnessektor ledde till en försörjningskris, på vilken samerna reage
rade med att expandera sina då enbart som drag-, klövje- och lockdjur hållna
fåtaliga renar till renhjordar för kött- och m jölkproduktion.4 Lundmarks
studie, som behandlar grunderna för det rennomadiska samhällets upp
komst, visar på sårbarheten hos det samiska samhället inför statsmaktens
agerande; statliga åtgärder kunde få oförmodade och djupt ingripande följ
der. Statsmaktens inverkan på rennomadismen genom främst beskattning
en är följaktligen en faktor som måste beaktas.

1 Campbell, Å., Från vildmark till bygd. En etnologisk undersökning av nybyggarkulturen i
Lappland före industrialismens genombrott. Uppsala 1948, s. 226.
2 Campbell 1948, s. 57 f. och 233 f.
3 Campbell 1948, s. 236.
4 Lundmark, L., Uppbörd, utarmning, utveckling. Det samiska fångstsamhällets övergång till
rennomadism i Lule lappmark. Lund 1982, passim.
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TID O C H RUM
Många skäl talar för att välja Jokkm okk som område för ett studium av ren
nomadismens förändring. Belägenheten är central inom renskötselområdet;
enligt Vorren är det mycket som talar för att Jokkmokk-Arjeplogstrakten
varit centrum för rennomadismens utbredning i Skandinavien.1 Flera tidi
gare undersökningar gör att avhandlingen kan begränsas till sitt egentliga
ämne. H ult blad har ingående skildrat ny byggesrörelsen i Jokkm okk och
det samiska deltagandet däri, jämte många andra aspekter av betydelse för
min undersökning. Beach har granskat renskötselns förändring, även i äldre
tid, i en sameby i Jokkm okk. Genom Lundmark är man väl informerad om
förloppet och orsakerna vid övergången från fångstsamhälle till rennomadism.2
I Jokkm okk fanns under min undersökningsperiod fyra samebyar, eller
lappbyar som den dåtida administrativa och fiskala termen var: Tuorpon,
Sirkas, Jokkm okk och Sjokksjokk.3 De båda förstnämnda var vad man
brukar kalla fjällsamiska, dvs. deras invånare vistades i fjällen om sommaren
och i skogslandet på vintern; de levde huvudsakligen av renskötsel. De båda
sistnämnda var i första hand skogssamiska och de flesta av dess invånare vis
tades i skogslandet året om och hade en mer differentierad näringskultur;
vid sidan av renskötsel livnärde de sig på fiske och handaslöjder till avsalu.4
För att studera rennomadismens förändring förefaller det väsentligt att ut
välja de byar där rennäringen utgjorde den dominerande näringsformen,
dvs. Tuorpon och Sirkas.
En lappby omfattade ett antal hushåll och ett landområde. Benämningen
by var historiskt betingad och missvisande såtillvida att byafolket aldrig
samlades till en gemensam boplats under rennomadismen. Lappbyn hade
utvecklats ur fångstsamhällets sameby (siten), där den utgjorde en verklig
och spontan samhällsbildning där alla om vintern bodde tillsammans i sär
skilda vintervisten. Det samiska bysamhället inordnades tidigt i den svenska
förvaltningsapparaten som särskilda distrikt — lappbyar. Sitens ålderman
övergick till att bli lappbyns länsman, den lägsta nivån i den svenska för
valtningen av lappmarken. Rättskipningen övergick till häradsrätterna, där
1 Vorren 1978, s. 159.
2 Hultblad, F., Övergång från nomadism till fast bosättning i Jokkmokks socken. (Acta Lapponica XIV.) Stockholm 1968; Beach, H., Reindeer-Herd management in transition. The case of
Tuorpon Saameby in Northern Sweden. (Uppsala Studies in Cultural Anthropology 3.) Uppsala
1981; Lundmark 1982.
3 Jåkkåkaska bildades först 1945 genom en utbrytning ur Tuorpon och Sirkas.
4 Fjellström, Ph., Samemas samhälle i tradition och nutid. Stockholm 1985, s. 36—41.
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samisk rätt i viss mån recipierades genom samisk medverkan i nämnden.
De gamla bydomstolarna kom — trots att de auktoriserades som lapprätter
i den första kodicillen till 1751 års svensk-norska gränstraktat — efterhand
att försvinna.1
Med rennomadismens utveckling förändrades byarnas arealdisponering
på ett karakteristiskt sätt. Medan de under fångstsamhällets tid låg som mer
eller mindre avrundade celler utan bestämd riktning, fick de nu den lång
smala form som även karakteriserar dagens samebyar.2 Med underlag från
Hultblad har jag låtit rita en karta som visar lappbyarnas landområden i
Lule lappmark 1760, se figur 1. Byarnas geografiska avgränsning är emeller
tid inte av någon avgörande betydelse; om vintrarna vistades fjällsamerna
i skogslandet nedanför sitt egentliga byaområde och många tillbringade en
stor del av somrarna i det norska kustlandet.
Antalet skattebetalare i byarna (skattelappar) kan tas som en preliminär
indikation på rennomadismens situation, se figur 2. På denna grund kan
avhandlingens bortre tidsgräns sättas vid år 1760, mitt under rennomadis
mens blomstringsperiod. Den hitre tidsgränsen kan utan tvekan sättas
hundra år senare — 1860 — i slutet av en lång nedgångsfas. Därefter introdu-
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FlGUR 2. Antal skattelappar i Tuorpon 1555—1865.

1 Se Hultblad 1968, s. 81; Hallquist, G., Samiska domstolar, samiska rättsfall. I: T. Cramér
(utg.), Samemas Vita Bok VI: 1. Stockholm 1979, s. 5—32.
2 Hultblad 1968, s. 73; Lundmark 1982, s. 72—77.
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ceras nya förändringsfaktorer med odlingsgränsen 1867, avvittringen 18/
och de storskaliga skogsavverkningarna från 1870-talet. Sillfisket på Lofoten,
som kan tänkas ha lockat samer från Jokkm okk, kom för övrigt inte igång
förrän 1864 sedan man några år tidigare upptäckt att sillstimmen tagit nya
vägar och närmade sig norska kusten.1

AVHANDLINGENS SYFTE O C H AVGRÄNSNINGAR
Avhandlingen är en sammanfattning av uppsatser som närmare granskar
olika aspekter på rennomadismens förändring. De behandlade aspekterna
härleds ur de hypoteser om rennomadismens förändring som jag här pre
senterat. I uppsatserna har jag inte sällan varit tvungen att tämligen ingåen
de behandla bakgrund och tekniska problem. I sammanfattningen förbigås
detta bakgrundsmaterial i den mån det inte är av betydelse för avhandling
ens övergripande syfte.
1. Avhandlingens övergripande syfte är att söka fastställa drivkrafterna
bakom det rennomadiska samhällets förändring.
2. Utifrån de hypoteser om rennomadismens förändring som framlagts av
Ingold, Vorren, sovjetisk forskning, Campbell och Lundmark skall avhand
lingen behandla följande aspekter:
a) inre drivkrafter
b) varuutbytets roll
c) näringskonflikter
d) beskattningen
3. Dessa aspekter skall studeras i Tuorpons och Sirkas samebyar i Jokk
mokks socken, under perioden 1760—1860. Av praktiska och arbetsekonomiska skäl kan det ibland vara nödvändigt att begränsa undersökningarna
till en by, företrädesvis Tuorpon, eller någon annan mindre enhet.

1 Lundgren, N. G., Skog för export. Skogsarbete, teknik och försörjning i Lule älvdal
1870—1970. (Umeå studies in economic history 6.) Umeå 1984, s. 18 f.; Brändström, A., Från
förebild till motbild. Spädbarnsvård och spädbarnsdödlighet i Jokkmokk. I: S. Åkerman (utg.),
Älvdal i norr. (Bothnica 6.) Under utgivning, tab. 1; Coldevin, A., Bode by: 1816—1966. Bodo
1966, s. 225.
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Rennomadismens dynamik*

r 1756 drabbades Jokkmokks socken av en av de största beteskata
stroferna någonsin. Ännu ett decennium senare berättade pastor med
fasa hur samerna detta år förlorade två tredjedelar av sina renar. De stora
förlusterna orsakades av djup och vindpackad snö som låg kvar in i juni.
Renarna hade därför stora svårigheter att gräva sig ned till lavbetet och fick
svälta. Detta fick till följd att ungefär 30 hushåll var tvungna att flytta över
till Norge för att inte gå under. Dessa hushåll lämnade sina få kvarvarande
renar hos någon släkting på den svenska sidan. Då det var lätt att livnära
sig i Norge, kunde de kvarlämnade djuren — oförminskade av slaktuttag
— snart formerà sig. N är de utflyttade på nytt hade en renhjord som de
kunde leva av, återvände de gärna till Sverige. I Norge förblev de svenska
undersåtar och kunde så förbli så länge de någon gång om året bevistade
den svenska gudstjänst som hölls på fjället om somrarna.
Verkningarna av detta olycksår visade sig ännu 1767. Detta år fanns det
260 hushåll med 1 321 personer i socknen. Av dessa hushåll var endast 16
nybyggarhushåll, övriga var samiska. Av de samiska hushållen hade ungefär
100 fjällsamiska och 54 skogssamiska skatteland. Utan skatteland var 90
samiska hushåll som vistades i Norge eller på den svenska landsbygden.
Ungefär hälften uppehöll sig i det norska kustlandet medan hälften befann
sig i Luleå och Piteå socknar.
Under slutet av 1700- och början av 1800-talet inträffade ständiga oår för
renskötseln i Jokkm okk. Särskilt åren 1756, 1786,1796,1813—16, 1830—37
och 1843 verkar ha varit mycket svåra. Ytterst sällan rapporteras gynnsam
ma år. Men man kan nog anta att de år som inte utpekas som särskilt dåliga
ändå var fördelaktigare. Mot slutet av perioden avtar källornas intresse för
näringsfrågor, uppmärksamheten riktas istället mot den förmenta bristande
sedligheten och dryckenskapen. Det försvårar en bedömning av utveckling
en men kan betyda att de ekonomiska förhållandena förbättrats något.

Å

* Detta avsnitt är en sammanfattning av uppsats I.
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Svängningarna mellan goda och dåliga år låg helt inom renskötselns
ramar och var beroende av betes- och snöförhållanden, sjukdomar och rov
djur. Renskötseln som ju året om bedrivs med fribetande djur på naturliga
beten, är särskilt beroende av de naturgivna villkoren. Vinterbetet är den
begränsande faktorn i betestillgången. Detta bete kan fördärvas genom ren
tramp, överbetning och skogsbränder medan dess tillgänglighet kan försvå
ras eller förhindras genom skare i olika former.
Den av naturahushållningen betingade intensiva renskötseln med dess
hårda vallning som underlättade smittspridning och mjölkhushållningen
som framtvingade en tidig awänjning av kalvarna, förstärkte den naturliga
instabiliteten i rennäringen. Samtida observatörer och sentida analytiker är
också överens om att rennomadismen över hela sitt utbredningsområde
kännetecknades av en kronisk instabilitet. Utflyttning under svåra år var
inte unik för Jokkm okk utan förekom i hela lappmarken.
Ett närmare studium av kyrkböckerna i Jokkm okk visar att det fanns en
rörlig befolkning i Tuorpon och Sirkas. Det klart dominerande utflyttningsmålet var Norge, några flyttade också till andra orter i lappmarken el
ler ned på svenska landsbygden. Den rörliga befolkningen omfattade dock
inte alla invånare. De flesta torde aldrig ha besökt Norge annat än eventuellt
om somrarna med sina renar.
Många flyttande blev kvar i Norge utan möjlighet att återvända. Särskild
flyttningslängd fördes i socknen först från och med 1868. Därför kan en
beräkning av ut- och inflyttningen endast ske med utgångspunkt i församlingsböckerna och endast över de perioder som bestäms av husförhörslängdernas kronologi. Den periodvisa migrationen i Tuorpon och Sirkas visas
i tabell 1 .1 tabellen ser man hur alla perioder utom 1844—1855 känneteck
nades av en nettoutflyttning. Den intensivaste utflyttningen försiggick i
perioderna 1820—25 och 1840—44. Men de flesta perioder hade en stor ut
flyttning. Nettoutflyttningen mellan 1781—1860 uppgick till 366 personer.
Folkmängdens förändring i Jokkm okk över tiden visas i figur 3. Där ser
man hur befolkningen i lappbyarna minskade och hur nybyggesbefolkningen kraftigt ökade. I nybyggesbefolkningen ingick även de samer — huvud
sakligen skogssamer — som börjat med gårdsbruk. Till lappbyarnas befolk
ning räknades endast de samer som livnärde sig genom de traditionella
samiska näringarna. Detta hindrar dock inte att de samiska nybyggarna ofta
kombinerade gårdsbruk med renskötsel. Folkmängdsförändringarna i Jokk
m okk återspeglar alltså två rörelser hos den samiska befolkningen, skogssamernas övergång till ett mera bofast levnadssätt och fjällsamernas utflyttning.
Därtill kommer den naturliga och kraftiga tillväxten av nybyggesbefolk
ningen.
20

Rennomadismens dilemma
TABELL

1. Periodvis migration i Tuorpon och Sirkas 1781—1860.
Siffror inom parentes anger antalet inflyttade.

N y
Norge bygge
1781-1814
1815-1820
1821-1825
1826-1830
1831-1840
1841-1844
1845-1855
1856-1860

Migration

Flyttningsmål

Period

164
(21)
44
(15)
48
(14)
25
(27)
76
(15)
51
(24)
37
(39)
14

Lapp
marken

Lands
bygd

Annat

31

6

1

2

4

2
4

3

8

5

(i)
i

(2)
2

(1)

(2)

(1)
11

(2)

1
(3)
2

Total

/år

201

-1 8 0

- 5 ,4

-3 2

- 5 ,4

-3 7

- 7 ,4

-1 0

- 7 ,4

-6 5

- 2 ,0

-3 1

-7 ,8

+3

+0,3

-1 4

-2 ,8

(21)
47
(15)
54
(17)
40
(30)
84
(19)
62

(6)
1

Summa

(31)
34
(42)
16
(2)

Befolkningsutvecklingen i Tuorpon och Sirkas visas separat i figur 4. I
båda byarna minskade invånarantalet kraftigt. Den stora nedgången i Sir
kas sker mellan 1781 och 1815. Befolkningsminskningen i denna by tycks
vara mera abrupt och framförallt kraftigare än i Tuorpon. Även om 1781
års befolkningstal kan vara tilltagna i underkant, p. g. a. brister i församlingsböckerna, så minskade ändå befolkningen i Sirkas med ca 3/5 och i
Tuorpon med 1/3 .
Anders Brändström har företagit en närmare analys av den demografiska
utvecklingen i Jokkm okk med särskild hänsyn till spädbarnsdödligheten
hos samerna. Hans granskning visar att mer än vart tredje nyfött barn dog
före ett års ålder hos den nomadiserande befolkningen. Bakom dessa höga
tal låg ett komplext orsakssammanhang, där brister i barnavården under
den intensiva renvallningen om somrarna och smittspridningen under vin
terns vistelse i skogslandet var av betydelse.1
1 Brändström (under utgivning).
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FIGUR 3. Folkmängden i Jokkm okks socken 1780—1860.

800 -i

Antal

600 -

400 -

200

-

Är
1781

1815

1821

1826

1831

1845

1856

FlGUR 4. Den sammanlagda folkmängden i Tuorpon och Sirkas 1780—1860.
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Den höga spädbarnsdödligheten i det rennomadiska samhället skapade
en befolkningsstruktur som vilade på gränsen till demografisk stagnation.
Mot denna bakgrund kom utflyttningen därför att på ett avgörande sätt
framkalla en negativ befolkningsutveckling. På grund av brister i källorna
kan man inte i detalj följa flyttningsförloppet. Det är därför omöjligt att
närmare söka fastställa det tidsmässiga sambandet mellan oår och utflytt
ning. Men det verkar sannolikt att den stora befolkningsnedgången i Sirkas
1761—1815 kan ses som en följd av de svåra åren efter 1796. Oåren
1813—16 tycks inte ha satt samma spår i befolkningstalen, medan däremot
1837 års kris påverkat utvecklingen. I Tuorpon förefaller befolkningsminskningen ha varit långsammare och mera gradvis.
Från slutet av medeltiden kan tre olika samekulturer utskiljas i Norge,
fjällsamerna i de inre skogs- och fjällstråken från Finnmark till Tröndelag,
sjösamer längs kusten i Finnmark, Troms och till en del ännu längre söder
ut samt jordbrukande bofasta samer (” bufinner”) från Helgeland norrut
till Tysfjord, Ofoten och södra Troms, särskilt inne i fjordbottnarna. Ter
merna sjösamer och ” bufinner” användes också om vart annat, så att de
täckte samma begrepp; fastboende samer som bedrev jordbruk och fiske
boende längs kusten och inne i fjordbottnarna. Dessutom urskiljs i tidig
nyare tid en egen grupp — ” bygdefinner” — fattiga samer på gränsen mel
lan fjäll- och sjösamer.
Ursprunget till ” bygdefinnerna” i Norge var utarmade samer från de
svenska lappmarkerna. De slog sig ner i rennomadismens sommarområden
vid den norska kusten och övergick gradvis till en mera bofast näringskultur anpassad till kustlandets resurser. N är denna utflyttning först tog sin
början är inte klart, men den är i alla fall ett faktum fr. o. m. början av
1700-talet, om inte tidigare. Från Jokkm okks socken slog sig samer ned i
Fauske och Folden samt särskilt i Tysfjord och Hellemobotn. Det var sam
ma trakter som fjällsamerna använde som sommarområden. Vid mitten av
1700-talet boflyttade 12—16 hushåll från Sirkas om somrarna till Ty sfjor
den och Rotangenfjorden, medan ungefär 8 hushåll från Tuorpon brukade
boflytta till Sorfolden och Torfjordelven.
Förhållandena i Jokkm okks socken vid denna tid förefaller att bekräfta
Ingolds hypotes om rennomadismens dynamik. En närmare analys visar
emellertid att detta inte är fallet. Ingolds hypotes består nämligen av tre
led, eller delhypoteser. För det första, ett antagande om rennomadismens
ekologiska instabilitet. Detta antagande är empiriskt välgrundat och har
tillfullo kunnat bekräftas. För det andra, och detta är själva kärnan i hela
hypotesen, ett försök att förklara orsakerna till denna instabilitet genom
teorin om rennomadismens socialt föranledda strävan till hjordmaxime23
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ring. Slutligen, ett antagande om konsekvenserna av denna instabilitet —
befolkningsminskningen. Även om det förekom en befolkningsminskning
direkt förorsakad av renskötselns ekologiska instabilitet betyder detta inte
att Ingolds teori om orsakerna till befolkningsminskningen — hjordmaximeringen — förutsättningslöst kan bekräftas. Ingold behandlar nämligen
rennomadismen som ett slutet system, utan påverkan utifrån. Det är fullt
legitimt i ett teoretiskt verk vilket strävar efter att analysera logiken i den
studerade samhällsformen. I en empirisk studie däremot, måste alla konk
reta historiska omständigheter beaktas.
I de följande avsnitten skall därför de yttre faktorer som tidigare utpekats
som viktiga för det rennomadiska samhället gås igenom och diskuteras.
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en samiska handeln i Lule lappmark bedrevs dels med det bottniska
kustlandet, dels med den norska västerhavskusten. Dessutom före
kom en tämligen omfattande inbördes handel i lappmarken. I detta avsnitt
skall uppmärksamheten koncentreras på kontakterna med de omgivande
handelssystemen.
Då renprodukter var den dominerande varan i lappmarkshandeln intog
de fjällsamiska rennomaderna en ledande roll i den samiska handelns nät
verk. Fjällsamerna rörde sig också över stora områden och kunde fungera
som mellanhänder i handeln. De bör även i högre grad än skogssamerna
ha haft tillgång till det kapital som var nödvändigt för att genomföra själv
ständiga handelsaktiviteter.
Den fjällsamiska handeln var mycket aktiv under 1700-talet. Från och
med 1800-talets början avtog dess livaktighet efterhand utan att varusorti
mentet genomgick några större förändringar. På grundval av samtida berät
tande källor kan den fjällsamiska handelns nätverk i Lule lappmark under
perioden 1760—1860 sammanfattas enligt följande: 1) Handel med köp
männen på marknaderna i lappmarken, 2) inbördes handel i lappmarken,
3) handel med lokalbefolkningen i Norge, 4) mellanhandel över gräns
fjällen.
Vid handeln mellan kustlandets bönder och städernas borgerskap var den
enskilde bonden i N orrland under 1700-talet ställd i ett personligt beroen
deförhållande till en viss köpman genom skuldsättning. Det var ett hierar
kiskt system där handelsmännen inte konkurrerade med varandra och där
den enskilde köpmannen i sin tur stod i ett liknande beroendeförhållande
till de stora handelshusen i Stockholm.
I figur 5 sammanfattas och jämförs handelsmönstret i lappmarken med
det i Norrlands kustland. För jämförelsens skull har även förhållandena i

D

* Detta avsnitt är en sammanfattning av uppsats II.
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Lappmarknader
före 1820-talet
(Lule lappmark)

Lappmarknader
efter 1820-talet
(Lule lappmark)

Norrländska
monopolhandelns
varuförlagsmarknader

Syd- och mellansvenska
kontanthandelsmarknader

1. Likviditetsförhållanden

Varulikvid

Penninglikvid

Varulikvid

Penninglikvid

2. Kredit
förhållanden

Prompt likvid

Prompt likvid

Kredithandel

Prompt likvid

3. Betalnings
medel

Rent byte

Allmänna
betalningsmedel

Rent byte

Allmänna
betalningsmedel

Ingen
skuldsättning

Skuldsättning

Ingen
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FlGUR 5. Handelsmönstret i lappmarken.

södra Sverige medtagits. Efter 1820-talet ser man att handelsmönstret hu
vudsakligen liknade det i södra Sverige, medan det tidigare företedde drag
både från de norrländska varuförlagsmarknaderna och de syd- och mellan
svenska marknaderna.
Den samiska handeln inom lappmarken och med kustlandet i Norge har,
liksom den samiska mellanhandeln över Kölen, inte lämnat efter sig några
källor med uppgifter om varuomsättningens storlek. De uppgifter som står
till förfogande när man vill undersöka den samiska handelns omfattning
gäller därför den handel som bedrevs med det svenska handelssystemet i det
bott niska kustlandet. Även dessa data är minimisiffror, då de avser den ut
försel som skedde från Luleå stad till inrikes och utrikes ort. Den inrikes
utförseln dominerade markant och gick nästan uteslutande till Stockholm.
I figur 6 ges en översikt av omsättningen på renhudar över Luleå 1735—
1860.1 figuren ser man hur handeln med renskinn svänger mellan ett maxi
mum om ca 6 000—7 000 renskinn per år och ett minimum om ca 2 000—
3 000. Under de sista åren på 1850-talet rasar omsättningen till 1000 skinn
per år och därunder. Men denna nedgång i källorna motsvaras med all säker
het inte av verkliga förändringar. Nedgången i utförseln av renhudar sam
manfaller i det närmaste med det uppsving i den reguljära linjetrafiken med
ångbåt på Övre Norrland som ägde rum från 1850-talet. Då varor kunde sän
das oförpassade med ångbåt antecknas ett stort antal renskinn inte i källorna.
I figur 7 visas på storleken av handeln med renkött 1769—1860. Denna
handel genomgick en accentuerad ökning på 1830-talet. Från att tidigare ha
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varit nästan obefintlig tillväxte den till nästan 5 000 kg per år. Men under
de två följande decennierna minskade omsättningen något och nådde som
mest upp till ca 2 500 kg per år. Denna stora ökning pekar på förekomsten
av en ackumuleringsprocess där renhjordarna samlats på färre händer. Ju
färre som inom självhushållets ramar konsumerar renskötselns produkter,
desto större överskott blir kvar och tillgängligt för varuutbytet.
Priset på sarvhudar — den viktigaste handelsvaran — har sammanställts
i figur 8 . 1 den ser man hur priserna långsamt steg från 1792 till 1804. Där
efter vidtar en lång lucka i vårt vetande fram till 1821. Under denna tid har
priserna kunnat fluktuera hur som helst. År 1821 låg de emellertid på sam
ma nivå som 1804. Därefter sker ett markerat prisfall till 1831. Sedan stiger
priserna åter till 1841 och ännu mer till 1862.
Då samtidiga uppgifter anger att en förmögen same årligen kunde inköpa
upp till 30 lispund mjöl och en fattigare 16—20 lispund1 förstår man att
de till lappmarken uppförda livsmedlen måste ha varit viktiga för försörj
ningen och deras priser följaktligen betydelsefulla. För att relatera prisut
vecklingen på köpmansvarorna till prisutvecklingen för de samiska produk
terna har relativpriset sarvhudar/kornmjöl sammanställts. Under decenniet
1792—1802 halveras detta från 0,31 till 0,15. Det beror på att mjölpriset vid
denna tid genomgick en enorm stegring. Sedan mjölpriserna återgått till en
mera normal nivå 1803, återgår också prisrelationerna till en mera normal
nivå. Prisutvecklingen på kornmjöl efter 1810 ligger på en mera stabil och
t. o. m. något fallande nivå, för att på 1830-talet åter börja stiga. Relativpri
serna följer dock i stort sett prisutvecklingen på sarvhudar.
Vid mitten av 1700-talet intog samerna en dominerande position i lapp
markens varuutbyte. Den samiska handeln bedrevs med både de svenska
och de norska handelssystemen. Egna produkter avsattes och en tämligen
betydande mellanhandel idkades. Dessutom förekom en rätt så omfattande
inbördes handel i lappmarken. Den bild man får av handelsmönstret be
kräftar samernas position. Handelsmönstret i lappmarken liknade det som
förekom i södra Sverige och kontrasterade på ett avgörande sätt mot det som
förekom på den västerbottniska landsbygden, där den enskilde bonden stod
i ett beroendeförhållande till det handlande borgerskapet.
Grunden för lappmarkshandelns ställning var att söka i en överskottsproduktion av samiska produkter, som fann avsättning på en gynnsam mark
nad. Den samiska möjligheten att handla med norska och ryska köpmän
överdrevs sedan i olika sammanhang av de västerbottniska städerna, vilket
gav intryck av en priviligierad ställning för samerna. Syftet med dessa mer1 Ett lispund var 8,5 kg.
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kantilistiska argument var att reservera inkomsterna från denna handel för
de västerbottniska städerna och dess kreditgivare i Stockholm.
Vid mitten av 1800-talet är bilden av handeln i Lule lappmark helt för
ändrad. Den dominerande samiska ställningen hade gått förlorad och han
deln med Norge hade i det närmaste upphört. Initiativet i allmogehandeln
hade övergått från samerna till nybyggarna. Allt detta hade skett utan att
det samiska varusortimentet, handelsmönstret, varuomsättningen eller va
rupriserna väsentligen förändrats. Orsakerna var flerfaldiga, de viktigaste
var emellertid befolkningsutvecklingen i lappmarken och befolkningsök
ningen och produktionsutvecklingen i kustlandet.
Den ansenliga handeln med renskötselprodukter samt de många viktiga
nyttovaror som erhölls i utbyte visar att handeln var av stor betydelse för
den rennomadiska ekonomin. Handelsvarorna var tekniskt överlägsna de
produkter som kunde framställas inom ramen för det rennomadiska sam
hället. De bör dessutom ha varit mera lätthanterliga och mindre arbetskrävande. Den viktigaste aspekten var emellertid att den överskottsproduktion
som lämnades i utbyte för dessa varor, i stort sett inte krävde någon ökad
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arbetsförbrukning. Arbetsgången är nämligen närapå lika stor vid skötseln
av en mindre som vid skötseln av en större renhjord. Genom handeln kun
de alltså en nästan arbetsfri överskottsproduktion omvandlas till arbetsbesparande och tekniskt överlägsna produkter som inte kunde framställas in
om ramen för den rennomadiska ekonomin.
Trots handelns stora betydelse är det emellertid fullt klart att rennäringen
vid denna tid inte var kommersiell, dvs. den producerade inte för att till
fredsställa efterfrågan på en marknad utan för att tillfredsställa de behov
som genererades inom ramen för naturahushållningen. Dessa behov var na
turligtvis kulturellt bestämda och följaktligen präglade av handelns före
komst. Även om de källuppgifter som finns om varupriserna är sporadiska,
så visar de ändå att ingen förändring i efterfrågan på renskötselprodukter
skedde på längre sikt. De svängningar i antalet omsatta varor som förekom
berodde istället på variationer i utbudet. Utbudet bestämdes ytterst av ren
stammens storlek. Det var konstant såtillvida att viljan att avsätta all över
skottsproduktion bör ha varit oföränderlig. Renbeståndet varierade dock
betydligt år från år. Det var svängningarna i renbeståndet som föranledde
variationerna i antalet omsatta varor.
Handeln var även en viktig faktor i den sociala stratifieringsprocessen,
genom sin potential att befrämja egendomsdifferentieringen i det rennoma
diska samhället. De hypoteser i den vägen som framställts pekar mycket
riktigt på den privata äganderätten till renhjordarna som den grundläggande
förutsättningen. Det närmare förloppet är dock mycket oklart i dessa hypo
teser. Fjellström har emellertid granskat silvrets roll i det samiska samhället
och dragit viktiga slutsatser om dess funktion som kapitalplacering. De
silverföremål som förvärvades genom handeln blev en lämplig form att
placera det överskott som genererades i renskötseln samtidigt som de fyllde
viktiga kulturella och sociala funktioner. De var lättransportabla, hade be
stående värde och var beständiga.1
Genom att omsätta sin överskottsproduktion i handeln och förvärva sil
ver kunde en del av egendomen undandras rennomadismens gissel — sväng
ningarna mellan de goda och de dåliga åren. Efter ett oår — då renhjorden
kanske minskat med hälften — kunde en renägare med sparat silver använda
detta för att köpa matvaror och låta sin decimerade hjord byggas upp igen
ostörd av slaktuttag. Hade han däremot sparat i form av levande djur hade
även dessa reducerats med hälften. De matvaror som tillfördes lappmarken
vid normala förhållanden bidrog även till att minska slaktuttaget. I detta
1 Fjellström, Ph., Lapskt silver. (Skrifter utgivna genom Landsmåls- och folkminnesarkivet
i Uppsala, serie C:3.) Uppsala 1962, s. 219—227.
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fall kunde en överskottsproduktion av icke ätande varor — renskinn — ge
nom handeln omvandlas till livsmedel.
De som i första hand hade möjlighet att spara i form av silver och kunde
sälja renskinn och köpa mat bör naturligtvis ha varit de med en stor över
skottsproduktion — ägarna till stora renhjordar. Den mellanhandel som
skedde över Kölen och den inbördes handel som bedrevs i lappmarken bör
även ha legat i händerna på dessa personer. Det var endast de som kunde
mobilisera ett tillräckligt stort rörligt kapital — förvärvat genom över
skottsproduktion — för att investa i handeln. Det är alltså klart att varuut
bytet var en viktig faktor i den sociala stratifieringsprocessen. Den stora ök
ningen av handeln med renkött från 1830-talet pekar också på förekomsten
av en ackumuleringsprocess där renhjordarna samlats på färre händer. Han
delns fulla roll i denna process kan dock fastställas först sedan övriga påverkansfaktorer analyserats och sammanvägts.
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e näringskonflikter som ägde rum mellan fjällsamer och nybyggare
var en kollision mellan olika sätt att använda marken. Den manifes
terade sig främst i skogsbränder samt tvister om höskador. Om somma
vistades fjällsamerna i fjällen med sina renar och behövde därför inte riskera
att stå till svars för rentramp på växande gröda. Om vintern däremot an
vände de skogslandets vinter beten där deras renhjordar dominerade. Bak
grunden till höskademålen var att nybyggarna för sitt vinterfoder var bero
ende av myrslåtter på ett stort antal slogar, som kunde ligga upp till fyra
mil eller mer från nybygget. Myrhöet slogs om sommaren och hässjades
direkt på platsen, hässjorna fick sedan stå tills vintern kom med snöföre.
Renarna som inte gärna äter hö nedbökade dock ofta hässjorna på jakt efter
begärliga växtdelar. Genom skogsbränder inskränktes både skogssamernas
och fjällsamernas vinterbetesmarker.
Frågeställningen blir därför om nybyggarna genom sitt agerande kommit
att inskränka fjällrenskötselns vinterbetesmarker och därigenom försvårat
oåren. Skogsbränder, medvetet anlagda eller tillkomna av slarv, förstör lav
betet och inskränker betesmarkerna. O m granskogar med hänglav brunnit
försvinner också ett viktigt nödfoder vid svår skare. Stränga myndighetsåtgärder mot höskador tvingar renägarna att hålla sina hjordar inom mindre
områden och födotillgången blir då sämre.
I Jokkmokks socken sköt inte kolonisationen fart förrän efter 1749 och
då särskilt mot århundradets slut. Under 1800-talets första hälft var de
främsta drivkrafterna i nybyggesrörelsen skogssamernas benägenhet för fast
bosättning och den gamla ny byggesbefolkningens tillväxt. De skogssamer
som blev nybyggare fortsatte i regel med renskötsel vid sidan av jordbruket.
Mellan 1760 och 1860 förekom det endast 15 tvistemål mellan fjällsamer
och nybyggare om renbete. Av dessa gällde fem mål höskador, sex mål fjällsamers intrång på skatteland eller renbetesmarker som tillhörde nybyggare

D

* Detta avsnitt är en sammanfattning av uppsats III.
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och fyra mål tvister mellan fjällsamer och nybyggare om äganderätten till
land. Det ringa antalet tvistemål ger i sig ingen anledning förmoda att all
varligare markanvändningskonflikter rådde mellan fjällsamer och nybygga
re vid denna tid. Hade lagstiftningen eller lagtillämpningen missgynnat samerna, så borde det ha avspeglat sig i domböckerna. De rättsvårdande
organen skulle i så fall ha varit det forum inför vilka man utnyttjat sitt över
tag och genomdrivit sina krav. Rättsväsendet missgynnade inte rennoma
derna vid näringskonflikter med gårdsbrukarna. Men stridigheter kan ha
förekommit som inte satt några spår i det juridiska materialet. O m gårds
brukarna tillgripit utomrättsliga åtgärder som anlagda skogsbränder, så
hade bevisbördan legat på samerna om de sökt rättelse inför domstol. Som
kärande skulle de ha fått bevisa vad som förekommit i skogen utan vittnen.
Man kan misstänka att delar av nybyggarnas markanvändning förorsakat
en ökning av skogsbrandfrekvensen. Det gäller i första hand betesbränning,
tjärbränning och svedjebruk. Frågan är om gårdsbrukets införande i lapp
marken medförde en sådan ökning av skogsbrandfrekvensen att vinterbetes
markerna kom att förminskas. De viktigaste vinterbetesmarkerna i skogs
landet är de lavrika tallskogarna. Genom skogseld kan lavtäcket förstöras
för längre perioder. Det tar t. ex. 150 år för fönsterlav att åter bli betningsbar efter en skogsbrand. På tallhedarna inskränkte sig nybyggarnas aktivite
ter till skogsfång för husbehov samt tjärbränning. Skogsbrandrisken ökade
naturligtvis av tjärbränningen men å andra sidan minskade den antalet torr
furor, vilket motverkade åskantändning. På grund av transportsvårigheter
var tjärbränningen inte heller särskilt omfattande i Jokkmokk. Betesbrän
ning skedde i granskogarna för att förbättra betet för skogsgående kor och
småfänad. Granarnas skägglav utgör ett viktigt nödfoder för renarna då flen
eller skare gör marklavarna oåtkomliga. Betesbrännorna kunde också spri
da sig in på tallskogen och förstöra marklavarna där.
Svedjebruk var förbjudet i lappmarken sedan 1695 och förbudet upprepa
des 1749. Svedjande kunde dock få användas för att röja ny mark. Vid
skogsbrand ålades envar att medverka vid eldsläckningen. Olagliga svedjor
kunde naturligtvis ändå ha anlagts. Enligt Hoppe skall dock svedjande i
äldre tid inte ha förekommit i lappmarken annat än i undantagsfall. Sädes
odlingen kom att stå tillbaka för fångsten, fisket och boskapsskötseln. Ett
viktigt skäl var också att klimatet inte gynnade sädesproduktionen. Rågen
som var den vanliga svedjesäden kunde långt ifrån alltid bringas till
mognad.1
Under perioden 1760—1860 förekommer endast två mål vid häradsrätten
1 Hoppe, G., Ett blad ur lappmarkens kolonisationshistoria. Norrbotten 1945, s. 69.
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i Jokkm okk där ansvar utkrävdes för brott i samband med skogsbränder
eller svedjande. Två mål under 100 år ger i sig ingen anledning förmoda att
nybyggarna skulle förfarit särskilt försumligt eller brottsligt i samband med
tjärbränning, betesbränning eller svedjande eller i övrigt orsakat skogsbrän
der. Det är dock omöjligt att säga hur många fall som förekom utan att de
kom till de rättsvårdande organens kännedom.
Skogsbrandsfrekvenser kan studeras med dendroekologiska metoder, där
själva träden utgör källan. I Lule älvdal har sådana studier bedrivits i Harads
nedom och i Muddus och vid Sierre ovan lappmarksgränsen. Olle Zackrisson säger att det i Harads inte finns något som tyder på att brandinflytandet
ökat när den agrara verksamheten expanderat under de senaste fyrahundra
åren. Det är emellertid tveksamt om kronologin tidsmässigt täcker in det
agrara landnamet i området.1 Inom Muddusområdet låg två nybyggen,
Muddusträsk vid Muddusjaur och ett kortlivat försök vid Stuor-Muddus.
Ola Engelmark anser att någon förändring av skogsbrandfrekvensen inte
kan korreleras till dessa eller kringliggande nybyggens etablering. Så vitt
man kan bedöma har de flesta skogsbränder uppkommit av naturliga orsa
ker, det vill säga genom åskantändning vid varmt och torrt sommarväder.
Studien kan i stort sett få anses vara representativ för Jokkm okk i dess hel
het vad gäller större brandår och brandfrekvenser.2 Sambandet mellan
vegetationsförhållanden och tidigare resursutnyttjande vid nybygget Sierre
har studerats av Jon Ågren. Gårdens familj bedrev vid sidan av gårdsbruket
viss skogsrenskötsel. Något samband mellan nybyggesetablering och ökad
skogsbrandfrekvens kan inte beläggas.3
Den osäkerhet som åvilar alla utsagor om renantal är välkända. Det har
nästan kommit att betraktas som ett axiom att uppgifter om renstammens
storlek i förfluten tid inte är tillförlitliga. För att studera renbeståndets för
ändring över tiden finns det två slags källor. För det första samtida upp
gifter om renmängden. Denna källtyp är behäftad med alla de svagheter
som forskningen tagit fasta på då den dömt ut historisk renstatistik. För
det andra finns det en källtyp som kringgår några av dessa brister. Det är
uppgifter om utförda renhudar från Luleå. Då renhjordarnas avkastning
försiktigt kan beräknas till 15% per år, kan man utifrån utförselstatistiken
räkna ut hur stort renbestånd som krävts för att producera de utförda ren1 Zackrisson, O., Naturresursutnyttjandet i relation till skogsekosystemets tidigare dyna
mik och struktur i Lule älvdal. I: E. Baudou & M. Nejati (utg.), Luleälvssymposiet 1—3 juni
1981. (Skrifter från Luleälvsprojektet 1.) Umeå 1981.
2 Personligt meddelande O. Engelmark, Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå (numera Äjtte, Svenskt fjäll- och samemuseum, Jokkmokk).
3 Personligt meddelande J. Ågren, Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå.
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FIGUR 9. Renbeståndets förändring 1780—1848.

skinnen. Resultatet blir en tillförlitlig minimisiffra. Renskinnen har existe
rat i sinnevärlden och räknats av stadens tjänstemän. Med denna metod kan
renbeståndets förändring endast skattas för Lule lappmark som helhet.
Uppgifter om renantal från båda dessa källtyper har sammanställts i figur 9.
En god överensstämmelse finns mellan de berättande källornas uppgifter
och den information som kan härledas ur utförselstatistiken. Från 1840talet upphör den tidigare goda kongruensen mellan de båda källtyperna.
Det har, som jag tidigare redogjort för, att göra med brister i utförselstatis
tiken som uppkommer när allt fler varor transporteras oförpassade på
ångbåt.
Huvudtendensen för renbeståndet i Lule lappmark var en långsam ök
ning. Det tyder inte på att konflikterna mellan rennäringen och gårdsbruket
varit av sådan art, att de kunnat påverka renstammens storlek och därmed
själva grunden för rennomadernas försörjning. Hultblad har också visat att
nybyggarna vid denna tid inte hade något större innehav av skötesrenar.1
Antalet rättsfall, skogsbrandfrekvensen och renbeståndets utveckling vi
1 Hultblad 1968, s. 148 ff.
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sar, att förhållandet mellan fjällsamer och gårdsbrukare kännetecknades av
en relativ konfliktlöshet. Nybyggarna kom inte genom sin markanvänd
ning och därmed sammanhängande agerande att inskränka på fjällrenskötselns vinterbetesmarker. Slutsatserna bekräftar den bild forskningen har
gett av myndigheternas agerande i höskademålen. Samernas rätt tillvaratogs
i stor utsträckning. De visar också att nybyggarnas utomrättsliga åtgärder
inte var av sådan art att de kunde påverka grunderna för de fjällsamiska nä
ringarna.
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5

Beskattningen av samema

å nyåret och vintern 1695 reste en kommission genom lappmarken för
att införa ett nytt skattesystem. Den gamla skatten, som var baserad
på en taxering av varje skattande för sig hade befunnits otjänlig. Det nya
skattesystemet som infördes innebar att varje lappby skulle skattläggas för
en viss summa ett för allt. O m någon i byalaget blev oförmögen att betala
sin andel, så skulle likväl de övriga i byn erlägga hela den årliga skatt som
byn var skattlagd för. Vid inträffade förändringar skulle byalänsmannen
jämte fyra byamän jämka skatten efter vars och ens villkor och förmö
genhet.
Frågan om skattläggningen 1695 har i den tidigare forskningen i stor ut
sträckning behärskats av Holmbäcks tolkning, att skattekommissionen
värderat varje skattebetalares landinnehav var för sig och på så sätt framtagit
lappbyns sammanlagda skattebelopp.1 Enligt min mening, som i det stora
hela sammanfaller med Göthes, har byarna istället blivit skattlagda som
helheter och skattebeloppet har fördelats på de enskilda skattebetalarna av
lokala förtroendemän och myndighetspersoner.2 En analys av jordeboken
1695 pekar på att skattekommissionen till grund för sitt arbete lagt princi
pen att varje bys skattesumma borde vara lika med antalet skattelappar mul
tiplicerat med drygt två daler smt. Lokala omständigheter tycks dock ha
kunnat jämka på denna princip.3
Genom den årliga skattejämkningen fördelades skatten på de enskilda
skattebetalarna inom lappbyn. De flesta forskare har ansett att grunden för
denna skattejämkning var skattebetalarnas landinnehav. Arell däremot

P

* Detta avsnitt är en sammanfattning av uppsats IV.
1 Holmbäck, Å., Om lappskattelandsinstitutet och dess historiska utveckling. Statens Offentli
ga Utredningar 1922:10, s. 13.
2 Göthe, G., Om Umeå lappmarks svenska kolonisation. Uppsala 1929, s. 258 ff.
3 Se även Arell, N ., Kolonisationen i lappmarken. (Kungl. Skytteanska Samfundets Hand
lingar 17.) Umeå 1977, s. 209.
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menar att den reella beskattningsgrunden var vars och ens reninnehav.1 En
granskning av skattepraxis i källorna ger en svåröverskådlig och inkonsekvent bild. Genom att sammanställa skattepraxis med lappskattelandsinstitutets rättsliga utveckling kan dock grunderna för skattejämkningen göras
förståeliga.
Grunderna för skattejämkningen och lappskattelandens rättsliga ställning
är intimt relaterade till varandra. N är skattelanden åtnjöt en stark rättslig
ställning kunde den som innehade ett land upplåta det åt någon annan eller
till och med överlåta det. Då en innehavare dog, stadfäste domstolarna till
trädet till skattelandet (inrymningen) efter arvsprincipen, det vill säga den
närmaste släktingen inrymdes. Grunderna för skattejämkningen var då lan
det, källan till välmågan. N är skattelanden hade en svag rättslig ställning låg
behovsprincipen till grund för inrymningarna. Landen fördelades då efter
vars och ens behov av renbete. I denna situation blev därför i längden de
bägge principerna för skattejämkning, landinnehav och reninnehav, likvär
diga. N är skattelandsinnehavet däremot saknade rättsligt skydd var disposi
tionen över all mark fri och skattejämkningen ägde rum efter reninnehavet.
Två eller flera rättsuppfattningar har här stått mot varandra. De olika fö
reställningarna har kunnat tillämpas samtidigt i skilda fall. De juridiska
villkoren för skattelandsinnehavet förefaller ha löpt från rättsligt starkt
skyddade land mot rättsligt oskyddade. Detaljerna i skattelandsinstitutets
uppkomst är ännu oklara.2 N är institutet framträder vid mitten av
1600-talet hade landen en stark rättslig ställning. Från 1750-talet började be
hovsprincipen att vinna ökad betydelse i Lule lappmark, för att helt domi
nera efter 1820-talet. Med behovsprincipen försvagades landens rättsliga
ställning. Från slutet av 1800-talet gjorde staten i princip slut på all enskild
rätt till lappskatteland och rätten till renbete blev formellt gemensam för
lappbyn.
Vid skattläggningen 1695 ålades Tuorpon 107 daler smt i skatt. Denna
summa kom med tiden att minska i värde genom förändringar i det svenska
myntsystemet. Genom Kungl. Maj:ts särskilda beslut 1811 kom skatten
också att halveras från följande år. Lappskattens värde oberoende av mynt
förändringarna kan fastställas genom respektive myntsorts kurs i förhållan1 Arell 1977, s. 261 f.
2 Eidlitz Kuoljok har kunnat visa att den sitaorganisation med omfördelning av jakt- och
betesmarker samt fiskevatten som finns beskriven hos samerna på Kolahalvön, och som vanli
gen tas som utgångspunkt för alla diskussioner om det samiska fångstsamhällets socioterritoriella organisation, med all sannolikhet är en produkt av tsarrysk lagstiftning på
1700-talet. Forskningsläget är idag oklarare än någonsin. Se Eidlitz Kuoljok, K., Den samiska
sitan — en utmaning. Rig 1987, s. 74—76.
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Riksdaler specie (Hamburger banko)
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FlGUR 10. Lappskattens värde i Tuorpon 1695—1860.

de till specieriksdalern eller riksdalern Hamburger banko. Resultatet visas
för Tuorpon i figur 10. För att få en rättvis bild av skattetrycket räcker det
inte med att behandla lappskatten för sig, även övriga utlagor måste föras
in i resonemanget. Förutom lappskatt erlades prästrättigheter (till präster
skapets avlöning) in natura och sockentunga (de kommunala utskylderna)
med penningar, samt en mängd smärre skatter, avgifter och naturaprestationer.
Eftersom lappskattens summa var konstant, så var vars och ens skatt bero
ende på hur många skattebetalare det fanns i byn. För att anskaffa de pen
ningar som erlades i lappskatt avsatte hushållen sina produkter på de årliga
marknaderna. Man ” köpte penningar” som det vanliga uttrycket löd. Skat
tetrycket var därför inte enbart beroende av skattesummans storlek och an
talet skattande, utan även av varuprisernas fluktuationer. Vid ett studium
av skattetrycket kan lappskattens värde lämpligen uttryckas i förhållande
till priset på den vanligaste vara som hushållen i Tuorpon avsatte, nämligen
oxrenhudar. Detsamma är även fallet med sockentungan. Prästrättigheterna
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som utgick in natura behöver egentligen inte relateras till några andra varus
lag, för jämförelsens skull är dock detta gjort.
TABELL 2. Lappskattens, prästrättigheternas och sockentungans

värde uttryck i % av priset på en oxrenhud.
Är
1695
1772
1792
1793-1795
1802
1802-1816
1822-1827
1833

Lappskatt

Prästrättighetei

Sockentunga

188%
170%
171%
248%
140%
72%
58%
47%

Av tabell 2 framgår hur skattenedskrivningen 1811 slår igenom. Även
prästrättigheternas relativa värde minskar beroende på en förändring i pris
förhållandena mellan skattepersedlarna och oxrenhudarna. För övrigt kan
man notera prästrättigheternas betydande storlek i förhållande till lapp
skatten.
Även om beräkningar av självförsörjningsnivån finns gjorda på grundval
av samtida källor är det naturligtvis omöjligt att avge något säkert omdöme
om skattens realvärde när man nästan inget vet om produktionens storlek,
fördelning på de enskilda hushållen och förändringar över tiden. Med en
lappskatt om knappt 2 oxrenhudar för en medelskattande förefaller det i
alla fall inte som om skattetrycket kan ha varit betydande. För mindre be
medlade kan dock de prästrättigheter som utgick oberoende av förmögen
het ha varit kännbara.
Mycket talar för att samerna beskattades milt av fruktan för att de annars
skulle föra sin handel över gränsen och därigenom undandra staten bety
dande inrikes tullinkomster. Denna fruktan var inte särskilt väl under
byggd, men underhölls av inflytelserika handelskretsar som inte ville att
den samiska köpkraften skulle minska, då handeln med lappmarksprodukter utgjorde en hörnsten i det västerbottniska handelssystemet.
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ar utflyttningen till Norge från Tuorpon och Sirkas under perioden
1760—1860 uttryck för en nedåtgående social rörlighet över flera ge
nerationer eller skedde den mer eller mindre slumpmässigt av nomader som
plötsligt drabbades av beteskatastrofer, oberoende av tidigare ekonomiska
förhållanden? För att på ett hanterbart sätt kunna arbeta med denna
frågeställning har jag valt att studera O lof Tomasson Pantsi (1690—1769) i
Tuorpon och hans manliga och kvinnliga avkomlingar under fem genera
tioner, dvs. fram till personer födda i slutet på 1800-talet. Sammanlagt rör
det sig om ca 150 individer.
I Olof Tomassons släkt förelåg det ett klart samband mellan låg ekono
misk status och utflyttning. Men utflyttande vars föräldrar hade en god
ekonomisk ställning är inte helt okända. Källorna gör det svårt att exakt
fastställa årtalet för varje enskild persons utflyttning. Det framgår emeller
tid att den låga ekonomiska statusen hos de flesta utflyttande inte var ett
uttryck för fattigdom i slutet av livscykeln.
Sambandet mellan utflyttning och ekonomisk status över generationerna
har granskats i Tomas Olofssons (Olof Tomassons äldste son) släktgren.
Generaliserat kan den typiska förändringen över generationerna ses som en
utveckling från en person som betalt över medel i skatt, över en som betalt
under medel, till en som inte betalade någon skatt och slutligen utflyttade
till Norge. Den sista generationen omfattade personer som flyttade som
ogifta. Det föreligger alltså ett klart fall av nedåtgående social rörlighet över
generationerna. Det manifesterar sig huvudsakligen genom utflyttning,
några blir dock kvar som ogifta i socknen. Antalet barnlösa familjer är ock
så slående.
Sambandet mellan ekonomisk status och kvarblivande i socknen har även
undersökts. Jag har studerat skatteförhållandena hos föräldrarna till de av
Olof Tomasson Pantsis barnbarnsbarnbarnsbarn som föddes i Jokkmokks

V

* Detta avsnitt är en sammanfattning av uppsats V.
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socken (den sjätte generationen). Dessa data har sina begränsningar, då för
hållandet mellan antalet kvarblivande i sjätte generationen och föräldrarnas
ekonomiska ställning uppenbart beror på varje barnkulls storlek. Men det
verkar klart att den ekonomiska ställningen hos kvarblivande inte är lika
entydig som bland de utflyttande.
Uppgifter om samtliga kvarblivande, dvs. samtliga 82 av Olof Tomassons
ättlingar som föddes och dog i Jokkm okk, har också sammanställts. U t
trycker man den ekonomiska ställningen hos de kvarblivande som föräld
rarnas skatteförhållanden finner man ett nära samband mellan hög ekono
misk ställning hos föräldrarna och kvarblivande i socknen för barnen. Ju
högre ekonomisk ställning hos föräldrarna desto större chans för barnen att
bli kvar i renskötseln.
Slutligen har också sambandet mellan sjätte generationens kvarblivande
och ekonomisk status över generationerna granskats. Det verkar som om
det i varje generation framträder en dominerande syskongrupp. En analys
av den ekonomiska statusen för kvarblivande och utflyttande ger dock vid
handen, att det inte är så enkelt som att varje välbeställd familj producerade
en barnkull som hade stor ekonomisk framgång. Att komma från en familj
med hög ekonomisk status var ingen garanti för att ens egna barn skulle
bli ekonomiskt framgångsrika och kunna stanna kvar i rennäringen.
Antalet renägande samiska hushåll i Jokkmokks socken minskade mellan
1805 och 1840 från 172 till 57. Bakgrunden kan dels sökas i den fjällsamiska
utflyttningen till Norge, dels i den skogssamiska övergången från noma
dism till fast bosättning. Antalet renlösa samiska hushåll förblev däremot
i det närmaste konstant, 43 respektive 41. Den relativa andelen renlösa hus
håll ökade följaktligen snabbt. Utvecklingen för både de fjällsamer och de
skogssamer som förblev i de traditionella näringarna hade alltså karaktären
av en nedåtgående social rörlighet. Då antalet renägande hushåll avtog
snabbare än befolkningen i lappbyarna, var denna nedåtgående rörlighet
kraftigare än befolkningsminskningen.
Den nedåtgående sociala rörligheten framträder tydligt vid en närmare
granskning av de specifika förhållandena bland fjällsamerna i socknen.
Andelen familjer som inte betalade skatt stiger i Tuorpon från 28% 1781
till 57% 1868. I Sirkas är denna ökning nästan obetydlig, från 42% till
53 %. Trots den stora utflyttningen till Norge kunde alltså en stor del av
de kvarblivande familjerna inte behålla sin ekonomiska ställning. Källäget
gör dock att man inte kan säga hur snabb denna nedåtgående rörelse var
i förhållande till de allmänna förhållandena i socknen. Andelen skattande
avtog dock långsammare än totalbefolkningen.
Uppgifterna om andelen renägande och skattande hushåll visar, att det
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mellan 1760 och 1860 förekom en nedåtgående ekonomisk rörelse bland
rennomaderna i Tuorpon och Sirkas. Eftersom renbeståndet i stort sett för
blev oförändrat över tiden är det mycket som tyder på att denna nedgång
motsvarades av en konsolidering av renegendomen på allt färre händer.
Även nedgången av de tidigare mycket ofta förekommande rättstvister som
återspeglar trängsel på betesmarkerna tyder på detta. Den kraftiga ökningen
av handeln med renkött från 1831 pekar också på förekomsten av en ackumuleringsprocess där renhjordarna samlas på färre händer.
Den nedåtgående ekonomiska rörligheten tog sig i Tuorpon och Sirkas
främst uttryck i en utflyttning till det norska kustlandet. En närmare
undersökning av levnadsbanorna för dem som föddes i Tuorpon 1785—1795
och uppnådde minst 15 års ålder visar, att bli vuxen innebar för nästan hälf
ten av männen och kvinnorna att de måste lämna sin födelseort.
Medan skatteförhållandena pekar på ett ekonomiskt skiktat samhälle, så
tyder det iakttagna giftermålsmönstret i Tuorpon 1780—1860 på att den
sociala distansen mellan de ekonomiska grupperingarna var mycket liten.
Det verkliga giftermålsmönstret ligger långt från det teoretiskt homogama
och tenderar snarast åt det teoretiskt slumpmässiga. Det finns dock en myc
ket svag tendens till homogama äktenskap bland de över medel skattande.
Huvudtendensen är dock att äktenskapen ingicks utan hänsyn till ekono
misk status. Familjer med olika förmögenhet uppfattade sig inte som soci
alt ojämlika. Förmodligen ansåg de sig ha likartade sociala och ekonomiska
intressen. Den sociala närheten var alltså stor.
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nligt Ingold hade tamrenbeståndets svängningar ett avgörande inflyt
ande på den rennomadiska befolkningens storlek. Redan under
fångstsamhället var de renjagande gruppernas storlek anpassad till vi
renarnas varierande tillgänglighet. Men den låga mänskliga fertiliteten med
gav inte en elastisk anpassning till dessa variationer, utan fångstsamhällenas
befolkningstäthet måste ligga på en konstant låg nivå. I det rennomadiska
samhället förekom det dessutom en negativ stimulans för att hålla nere
familjernas storlek. Familjemedlemmarnas konsumtion reducerar renhjor
darnas storlek, och minskade följaktligen familjens framtida säkerhet, sam
tidigt som renskötselns arbetskraftsbehov inte står i direkt förbindelse med
renhjordens storlek.1
Ingold menar att ingen signifikant demografisk ökning ägde rum när
fångstsamhället övergick till ett rennomadiskt samhälle. Det är till och med
möjligt att befolkningstätheten under rennomadismen i själva verket blev
lägre än i ett fångstsamhälle. Som ett resultat av de periodvis återkommande
svängningarna i tamrenbeståndet måste nämligen en del av de renskötande
hushållen svälta ihjäl eller överge rennäringen. Varje sådan minskning gav
de kvarvarande större utrymme för att öka sina hjordar och åstadkom så
lunda en process som ledde till monopolisering av renen som egendom.
Den renskötande befolkningens storlek kom därför att visa en irreversibel
stegvis nedgång mot den nivå vilken kunde försörjas under värsta tänkbara
förhållanden efter en beteskatastrof eller farsot. Instabiliteten i rennomadis
men skulle alltså vara så stor att den inte kunde försörja fler människor än
fångstsamhället, kanske till och med färre.
Lundmark har ifrågasatt allmängiltigheten i denna hypotes. Enligt honom
finns det otvetydiga belägg för att befolkningen ökat kraftigt både bland
samer och sibiriska folk sedan man övergått till rennomadism. Befolkning

E

1 Ingold 1980, s. 7 2 -7 6 och 80.
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en fyrfaldigades på cirka 150 år efter rennomadismens genombrott hos både
de västsibiriska nenerna och de östsibiriska tjuktjerna. Denna utveckling
hade också sin motsvarighet i den svenska lappmarken. Antalet skattelappar i Lule lappmark var omkring 100 vid mitten av 1500-talet medan det
fanns nära 400 skattande under rennomadismens höjdpunkt i slutet av
1700-talet.1
Utvecklingen i Tuorpon visas översiktligt i figur 2, ovan. Hultblad anser
att variationerna i skattelapparnas antal vida överstiger felmarginalerna i
uppbördslängderna och får anses återspegla förändringar i totalbefolkning
en vilka hade sin grund i näringslivet. Ökningen av skattelapparnas antal
kan enligt honom på goda grunder antas återspegla övergången från fångst
samhälle till rennomadiskt samhälle. Nedgången år 1695 visar den minsk
ning av antalet skattelappar i Lule lappmark som tog sin början redan 1661
och som med all sannolikhet står i nära samband med de påtvingade körslorna för silverbruket i Kvikkjokk.2
Det är alltså oemotsägligt att övergången till rennomadism medförde ett
mångfaldigande av den samiska befolkningen såväl i Lule lappmark i stort
som i Tuorpons lappby. Däremot inträder från 1780-talet en minskning
som leder till att antalet skattande i Tuorpon 1865 är mindre än 1555! Från
1700-talet är det möjligt att fastställa totalbefolkningens förändring och det
är klart att minskningen av antalet skattelappar motsvarades av en minsk
ning i lappbyarnas totalbefolkning. Denna negativa befolkningsutveckling
förorsakades av den avsevärda nettoutflyttningen till det norska kustlandet
som jag tidigare redogjort för.
Ytterst bestäms stabiliteten i renskötseln av förhållandet mellan betesdju
rens antal och betesmarkernas kapacitet. Samma förödande resultat som en
ökning av renantalet kan därför förorsakas av en inskränkning i vinter
betesmarkerna. Konkurrensen om markanvändningen skulle kunna ha fått
till följd att vinterbetet inskränkts i så hög grad, att det fick effekter på
betesmarkernas kapacitet. Men förhållandet mellan fjällsamer och gårdsbrukare kännetecknades av en relativ konflikt löshet. Nybyggarna hade inte
genom sin markanvändning och därmed sammanhängande agerande kom
mit att inskränka på fjällrenskötselns vinterbetesmarker.
Statsmaktens åtgärder mot det rennomadiska samhället kunde få oförmo
dade och djupt ingripande följder. Det är teoretiskt tänkbart att statsmak
ten genom skatterna tillägnade sig en så stor del av renskötselns avkastning,
att gränsen för självförsörjningsnivån höjdes markant. Men i själva verket
1 Lundmark 1982, s. 42.
2 Hultblad 1968, s. 63 och 119-121.
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var inte skattetrycket särskilt betydande under slutet av 1700- och början
av 1800-talet. Det minskade också över tiden. Beskattningen av samerna
kan alltså inte ha påverkat dynamiken i det rennomadiska samhället.
Slutsatsen blir att Ingolds hypotes om befolkningstätheten i det rennoma
diska samhället måste modifieras. Det är fullt klart, att övergången till rennomadism innebar att en demografisk expansionsperiod inleddes, där den
samiska befolkningen tre- till fyrfaldigades på 200 år. Utvecklingen i de
svenska lappmarkerna var alltså till en början motsvarande den som ägde
rum bland nenerna väster om Ural. Sedan befolkningsnivån uppnått sin
högsta punkt kom emellertid invånarantalet att drastiskt minska, så att be
folkningen 1865 var i nivå med den 1555. Yttre faktorer bär ingen direkt
skuld till detta faktum.
Oberoende av yttre omständigheter kom befolkningstätheten i det ren
nomadiska samhället slutligen att närma sig samma låga nivå som under
fångstsamhället. Men det betyder inte att Ingolds hypotes om rennomadismens egen dynamik grundad på dess inre logik som ekonomiskt system i
och med detta kan anses verifierad. Uppmärksamheten måste emellertid
åter vändas mot de inre sociala processerna i det rennomadiska samhället.
En alternativ tolkning av dessa har även framlagts av Vorren. I motsats till
Ingold har han understrukit de sociala förhållandenas betydelse och beto
nat förekomsten av stadigvarande sociala skiktningar. Yttre påverkan på de
processer som kan anses föranleda strävanden till hjordmaximering inom
rennomadismen är också möjlig. Handeln har en potentiell roll för utveck
ling av klassrelationer och egendomsackumulation.
I Tuorpon fanns det ett samband mellan en låg ekonomisk ställning
under flera generationer och utflyttning till Norge. Det fanns även ett sva
gare samband mellan hög ekonomisk status och kvarblivande i socknen.
Det var dock inte så att varje välbeställd familj fick en barnkull som stanna
de kvar i Jokkm okk. Bland varje syskonkulls avkomlingar förekom det per
soner som utflyttade till Norge. Det betyder att utslagningsprocesserna var
verksamma i varje generation och inom varje syskonkull. Medan den renskötande befolkningen minskade, förblev renstammen på en tämligen
konstant nivå. Resultatet blev en ackumuleringsprocess där renhjordarna
samlades på allt färre händer.
Medan dessa slutsatser pekar på ett ekonomiskt differentierat samhälle,
visar giftermålsmönstret i Tuorpon att den sociala distansen mellan de eko
nomiska grupperingarna var mycket liten.
Handeln spelade en viktig roll i den sociala stratifieringsprocessen. Men
varuutbytets potential som social differentieringsfaktor kom inte att realise
ras till fullo. De utjämnande faktorerna i det rennomadiska samhället var
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starkare än de differentierande. Den sociala närheten och det jämlika giftermålsmönstret var just de krafter som möjliggjorde för de bakomliggande so
ciala processerna att vara verksamma och åstadkomma utflyttning i varje
generation. Genom att äktenskapen huvudsakligen ingicks utan hänsyn till
partnernas ekonomiska ställning minskade sannolikheten för att den i varje
välbärgad familj ackumulerade renegendomen skulle permanentas i nästa
generation. Den existerande samhälleliga konsolideringen av renegendo
men motsvarades därför inte av en familjevis ackumulation över generatio
nerna. Någon permanent ekonomisk stratifiering kunde inte uppstå och
följaktligen heller inte någon stadigvarande social skiktning. Utslagningen
kunde fortgå i varje generation och i varje syskonkull.
Ingolds hypotes om rennomadismens inre dynamik och dess följder har
alltså i huvudsak verifierats. Inga yttre faktorer har kunnat utpekas som an
svariga för rennomadismens förändring. Redan tidigare var de i denna
hypotes ingående antagandena om rennomadismens ekologiska instabilitet
och konsekvenserna av denna instabilitet — befolkningsminskningen i det
rennomadiska samhället — bekräftade. Den postulerade orsaken till denna
instabilitet — rennomadismens socialt föranledda strävanden till hjordmaximering — har gjorts sannolik genom den påvisade samhälleliga konsolide
ringen av renegendomen. Vidare har jag, i överensstämmelse med denna
hypotes, kunnat demonstrera att inga stadigvarande sociala skiktningar
uppstod i det rennomadiska samhället och att utslagningsprocesserna följ
aktligen inte ägde rum efter några sociala linjer.
Händelseförloppet vid rennomadismens förändring har sannolikt varit
följande. Vid början av 1600-talet övergick det renjagande fångstsamhället
till rennomadism i Lule lappmark. Befolkningstätheten ökade snart mar
kant. En rationell betesdrift med långa flyttningar^infördes snart för att
spara det strategiska skogslandsbetet till vintern. På 1660-talet sjönk befolk
ningen drastiskt som en följd av gruvbrytningen och statsmaktens anspråk
på körslor, som var omöjliga att förena med den intensiva renskötselns krav
på ständig vallning. Först på 1710-talet torde befolkningen ha återhämtat
sig till 1660-talets nivå.1
Rennomadismens kulmen räckte från 1720- till 1790-talet. Vid denna tid
hade renbeståndet nått sin maximala nivå med den renskötselteknik som
tillämpades och endast ytterligare utsträckningar av flyttningarna ner i
kustlandets bondskogar på 1790-talet kunde öka den. De naturligt före
kommande beteskatastroferna bör nu ha börjat accentueras av överbetning;
alltfler människor blev utslagna, lämnade renskötseln och sökte sig till det
1 Se Hultblad 1968, s. 121 fig. 15.

47

Roger Kvist

norska kustlandet. N är denna utflyttning började är inte klarlagt, den är
i alla fall ett faktum från och med början av 1700-talet. Det isfria norska
kustlandet var en naturlig tillflyktsort för den samiska befolkningen an
tingen det var från fångstsamhällets felslagna jakter, från gruvbrytningens
skjutsplikt eller från rennomadismens beteskatastrofer.
Vinterbetesmarkerna är flaskhalsen för renbeståndet och konkurrensen
om betesmarkerna mellan de olika renägarna måste först ha visat sig där.
Då dessa marker låg i skogslandet på skatteland som tillhörde skogssamer
kunde de sinsemellan konkurrerande fjällsamerna inte vid denna tid resa
några äganderättsliga anspråk på dem. På 1750-talet hade utvecklingen gått
så långt, att rivalitet även om sommarbetesmarkerna var ett faktum. Tviste
mål om betesland i fjällen började uppträda omkring 1750. Med befolk
ningstillväxten ökade tvistemålen i rask takt till omkring 1780, då de börja
de avta, för att efter 1840 visa en obetydlig frekvens. Redan på 1830-talet
förekom det också att fjällsamer insynade vinterbetesmarker i skogslandet.
På 1830-talet fanns det ett stort renbestånd och en liten nomadiserande
befolkning. Medan omsättningen av renkött tidigare varit nästan obefintlig
kom vid denna tid nästan fem ton per år att utföras över Luleå. Konsolide
ringen av renhjordarna på färre händer gav utrymme för en omläggning av
rennäringens avsaluproduktion från skinnvaror till skinnvaror och renkött.
Den inre dynamiken orsakade svåra störningar i det rennomadiska sam
hället och för dess bärare — den samiska nationen. Genom utflyttningen
kom samhällets motståndskraft mot yttre tryck att urholkas. De utflyttade
rennomaderna övergick till bofasta näringar och förlorade ofta sin samiska
identitet. Rennomadismens dilemma var konflikten mellan individuell och
kollektiv rationalitet. Sådana konflikter är inte unika för det rennomadiska
samhället och har behandlats av flera forskare.
Jon Elster beskriver hur samhällsmedlemmar kan stå isolerade från var
andra och hur varje enskild människa då måste fatta sina beslut utan att
rådfråga andra. Detta kallar han ett distributivt flertal, en mängd av indivi
duellt maximerande personer. I många situationer finns ett distributivt fler
tal där människorna inte känner till varandras önskningar eller kunskaper.
Kanske vet de inte ens om varandras existens. Man kan förstöra för varandra
utan att förstå vad man gör och vem som drabbas av det. Vid andra tillfällen
kan man förstå att man står i ett samspel med andra, men kan vara osäker
på vad de andra vill eller vad de vet om ens egna önskningar. Ekonomiska
kriser kan uppstå genom att varje enskild ekonomisk aktör tror att han är
i försteg framför de andra och handlar därefter. N är var och en tror att han
har en särställning och handlar i enlighet med detta, måste självklart någon
ge efter. Icke avsedda konsekvenser av olika slag kan uppstå.
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Enkla samhällsproblem kan enligt Elster lösas genom ökad kunskap. De
djupare problemen måste däremot lösas genom organisation, genom en
övergång till ett kollektivt flertal — en maximerande mängd av individuella
personer. N är det distributiva flertalet skapar situationer som ingen vill ha,
men som alla bidrar till — ofta med vett och vilja — kan man anta, att det
uppstår en tendens till samarbete, till gemensamma beslut och gemensamt
uppträdande. För att en sådan övergång skall ske måste dock vissa betingel
ser uppfyllas, först och främst närhet i rummet och stabilitet över tiden.1
Trots att det rennomadiska samhället kännetecknades av närhet i rummet
och stabilitet över tiden förhindrade flera faktorer det från att uppträda som
ett kollektivt flertal. Ett centralt element var den fragmentarisering av det
rennomadiska samhället som berodde på renskötselns arbetsprocess. G run
den till att samhällsmedlemmarna uppträdde som ett distributivt flertal var
den privata äganderätten till renen. Men den privata äganderätten var en
rättsekonomisk förutsättning för den intensiva renskötseln och följaktligen
omöjlig att ändra på. Den ständiga vallningen gjorde också att de enskilda
människorna var bundna inom hushållet och flyttlagets ramar.
Men den viktigaste omständigheten var nog den enskilda samhällsmed
lemmens brist på överblick över vad som hände och vilka konsekvenser det
fick. Den som står m itt uppe i ett händelseförlopp har alltid svårt att upp
fatta vad som händer. Ännu svårare är att analysera komplexa förändringar
över tiden och att enas om gemensamma åtgärder. Den samiska nationens
underordnade position i samhällshierarkin spelade också in. På grund av
den svenska statsmaktens överordnade ställning måste eventuellt gemen
samt agerande ske inom de institutionella gränser som utstakats av en kul
turellt främmande och om de lokala sakförhållandena okunnig överhet.
Det utrymme för samisk medverkan som ändå fanns inom lokalsamhället
inskränktes efterhand och måste alltid utövas i samspel med lokala tjänste
män.

1 Elster, J.,

S ta ty

organisasjon, klasse. Oslo 1976, s. 131—135.
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Summary
The dilem m a o f nom adic reindeer pastoralism.
The changing reindeer pastoralist society o f Tuorpon
and Sirkas, 1760—1860
Reindeer-pastoralism is a social and economic system in which the basis of
the economy is formed by herds of reindeer. This creates a lifestyle in
which families follow the herds year round, and mainly ties their activities
and economy to the reindeer and reindeer products. Although the Saami
possessed domesticated reindeer in earlier times it was not until the begin
ning of the 1600’s that reindeer herding developed into the predominating
form of production of the Saami in Swedish Lapland. The dominating
structures in Saami society changed from those of hunting societies to
those of nomadic pastoralists, with great consequences for human relations.
Reindeer-pastoralism was at its apogee in the late 1700’s. The Saami
occupied a central position in Lapland trade and resource utilization. At the
same time Saami society became increasingly subservient to government
power, colonization increased and internal changes were taking place in the
Saami communities.
The over-all aim of this thesis is to establish the motive power behind
changes in reindeer-pastoralist society. Hypotheses regarding such change
have been proposed by Ingold concerning internal dynamics, by Vorren
bearing upon social dynamics, by Soviet scholars stressing the role of trade,
by Campbell referring to competition from settlers, and by Lundmark in
dicating the role of government intervention. Based on these hypotheses
this thesis will study internal forces, as well as the role of trade, economic
conflicts, and taxation. The area of study complies Tuorpon and Sirkas lapp
byar in the parish of Jokkmokk, Swedish Lapland, during the period
1760-1860.
*

During the period 1760—1860, a constant fluctuation between favourable
and famine years occurred in Tuorpon and Sirkas. The years 1756* 1786,
1796, 1813—16, 1830, 1837, and 1843 were especially unfavourable. The
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direct causes of these fluctuations lay within the framework of reindeerherding with poor grazing, adverse snow conditions, epizootics and
predators as the principle factors. As a result of these crises, many in
habitants were forced to seek their livelihoods in the coastal areas of N or
way. During the period studied, a substantial net outmigration occurred.
As the high infant m ortality of the Saami created a population on the verge
of stagnation, this migration was a determining factor behind a negative
population development. The population in the communities decreased
from 667 in 1781, to 353 in 1868.
The cause of such a population displacement from one ecological zone
to another is, naturally, largely due to overpopulation. The population
threshold of an area is its carrying capacity during the worst time of the
year in a poor year. If the years become worse or the population increases,
a population displacement begins to take place. In northern areas displace
ment will most often go from the interior towards the sea, and especially
towards an ice-free coast. During the crises in reindeer-pastoralism the
coastal areas functioned as a demographic reservoir, absorbing population
surpluses.
At first glance, these results seem to corroborate Ingold’s hypothesis on
the internal dynamics of reindeer pastoralism. Although his suppositions on
the ecological instability of reindeer pastoralism are empirically well-founded
and confirmed through this thesis, and although the hypothesized con
sequences of this instability—population decrease—were also demonstrated,
his hypothesis is not confirmed. In his theoretical study, Ingold discusses
reindeer pastoralism as if it were a system not affected by outside influences.
In an empirical examination though, due consideration must be given to
external factors. O ther hypotheses indicate external factors as im portant
elements of change. Hence the determinant assumed by Ingold—the social
ly caused endeavour to maximize the herd—cannot be affirmed without
further research into these external agents of change.
*

In the middle of the 1700’s, the Saami held a dominating position in the
trade of Lule lappmark. Saami traded with the Swedish trading system on
the coast of the Gulf of Bothnia, and with the Norwegian trading system
on the Atlantic coast. Through this trade, the Saami disposed of their own
reindeer products and conducted im portant middle-man trade between the
two national trading systems. In addition they carried out a substantial
local trade in Lapland with their own products and with purchased goods.
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By the middle of the 1800’s, the picture was completely different. The
dominating Saami position had been lost and trade with Norway all but
disappeared. The initiative in local trade had gone over to the settlers. All
this had occurred without any changes in the assortment of goods, tradingpatterns, the volume of trade or prices. The resons were manifold. The most
important, however, are to be found in the population development of Lap
land and the increase in population and production on the Bothnian coast.
In Lapland a substantial population movement occurred with the change
from a traditional Saami way of life towards a more settled one based on
agriculture. At the same time, the numbers of settlers with a Swedish ethnic
background increased. O n the Bothnian coast the population tripled be
tween 1750 and 1850. During this period an im portant proto-industrial
development also took place based on wood and iron, wind- and water
power. All this meant that the relative importance of traditional Saami
goods received from reindeer husbandry diminished, even if actual supply
and demand remained stable.
The great volume of trade with reindeer products and the many im port
ant goods received in return demonstrate the importance of trade for
reindeer pastoralist economy. The trading-goods were to a large extent
technically superior to the products made within the frames of the
reindeer-pastoralist economy. The most important factor was, however, the
fact that the surplus production left in exchange for these goods only
demanded a small increase in labour input.
W ithin reindeer-pastoralist society trade had a potential role as promoter
of property-differentiation and social stratification. Through hoarding of
silver, the rich reindeer-owner could withdraw a substantial part of his pro
perty from the eternal plague of reindeer-pastoralism—the ever occurring
bad years with heavy losses of reindeer. After such a year, he could use the
silver to buy food, saving his diminished herd from slaughter and quickly
building it up again. The owner of a small herd, without any silver, had
to slaughter the few reindeer that survived in order to live; hence social dif
ferences could be conserved over generations.
*

The land-use of the Mountain Saami of Tuorpon and Sirkas and that of the
settlers in Jokkmokk parish coincided in the forests during winter. As
winter pastures are the limiting factor in determing reindeer population,
the main question asked will be whether the settlers through their l^nd-use
reduced the winter pastures of the Mountain Saami.
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Direct sources of conflict between M ountain Saami and settlers were in
general limited to two types: forest burnings and the trampling of stacked
hay by reindeer.1 The population development of Jokkmokk led to a con
stant increase in the settled population and steady decrease of the popula
tion in the Sami communities {lappbyar). This was largely due to a trans
formation from nomadism to settled life by the Forest Saami. The ethnic
situation therefore remained quite stable.
The statutes regulating the relations between reindeer-herding and farm
ing made both parties responsible for maintaining peaceful co-existence.
Only 15 cases of land-use conflicts between Mountain Saami and settlers
were brought before the District C ourt in Jokkmokk during this period.
These few cases give no cause to suspect serious strifes. N or can one suspect
them to have been the result of an unfair enforcement of the law. If the
courts had treated the Saami unjustly, this would have shown up in the
court-minutes, and the number of cases would have been much larger.
Unlawful and criminal actions by the settlers could not, however,
necessarily be traced through the court records. Forest fires could have been
started on purpose to destroy reindeer grazing around the distant hay
meadows in order to keep the reindeer away. Forest fires could also have
been ignited through tarmaking, burning to create cattle-grazing and slash
and burn agriculture. Dendro-ecological studies by Zackrisson, Engelmark
and Ågren in Jokkmokk and other nearby areas indicate, however, that there
was no connection between expansion in farming and increases in the
occurrence of forest fires.
The main tendency for the reindeer population during the p e rio d calculated on the basis of trade with reindeer-hides—was a gradual increse.
This most definitely speaks against a conflict relationship between reindeer
husbandry and farming which would have reduced winter pastures.
As a conclusion, it can be said that the relations between Mountain
Saami and settlers were signified more by lack of conflict than strife. The
ultimate reason for this must be found in the separation of the two
economic forms during the growing period, when Mountain Saami were
grazing their herds in the barren mountains unsuitable for farming.
*

1 The hay was produced on widespread natural meadows, stacked in the open and brought
home on sledges during the winter as need arose. This unfenced hay was often trampled by
reindeer.
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Through the fiscal reform of 1695, each Saami community {lappby) was tax
ed a certain sum of money to be payed in cash. The assessed sum would
be collected regardless of the number of inhabitants in the community. By
means of an annual tax adjustment, the tax was ditributed among the in
dividual taxpayers in the community. Most scholars believe that the bases
for this adjustment were the taxpayers’ land holdings, but a study of tax
praxis results in a picture that is inconsistent and difficult to survey. By
combining and comparing the practices with the judicial development of
Saami title to the traditional family territories {lappskatteland), the basis for
tax adjustment can be made more comprehensible.
The basis for the tax adjustment and the legal status of the lappskatteland
are intimately related. When the lappskatteland enjoyed a strong legal
status, its owner could place it at anothers disposal or even sell it. When
an owner died, possession was granted to the nearest relative. The basis for
the tax adjustment was, therefore, the land. When, instead, the family terri
tory had a weak legal status, the requirement principle provided the basis
for possession; thus title was granted according to each individual’s need for
reindeer pasture. In this situation, both principles of tax adjustment—i.e.
the possession of land or of reindeer—came to be of equal importance in
the long run. However, when the lappskatteland lacked legal protection, the
disposition was free and the tax adjustment took place according to the
ownership of reindeer.
Two or more legal ideas stood in opposition; these different conceptions
were applied contemporaneously in the courts. The legal conditions for the
possession of lappskatteland appear, nevertheless, to have developed from
judicially strongly-protected to judicially unprotected land. The details con
cerning the origin of the lappskatteland as a legal institution are unclear.
When they first appear in the sources in the mid 1600’s, lappskatteland had
a strong legal position. From the 1750’s, however, the requirement prin
ciple began to gain importance within Lule lappmark and it dominated
completely after the 1820’s, so that the legal status of lappskatteland was
weakened. After the end of the 19th century, the government, in principle,
put an end to the lappskatteland and the lappby formally obtained common
rights to reindeer pasture land.
A comparison between the value of taxes and the prices of reindeer hides
shows that the tax burden cannot have been very substantial and,
moreover, it diminished in the course of time. Much suggests that the
Saamis, were leniently taxed, for fear that they would otherwise take their
trade across the border and thereby deny the government considerable in
comes from domestic tolls. This fear does not appear to have been particu
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larly well substantiated, but it was kept alive by influential merchant circles
who did not want the Saami purchasing power to diminish at a time when
the trade in reindeer products formed a cornerstone of the commercial
system of northern Sweden.
As a conclusion, the Swedish taxation of the Saami cannot have affected
the dynamics of reindeer pastoralist society. Thus confiscation through tax
ation of an essential part of the reindeer-herders’ livelihood, forcing them
to leave their traditional economy, did not exist after the fiscal reform of
1695, and certainly not during the last half of the 18th and the first half
of the 19th centuries. O n the other hand, the demonstrated changes in the
legal position of the lappskatteland had a potential for influencing the on
going social processes in Saami society as a weakening title to lappskatteland
could reinforce the social behaviour postulated by Ingold.
*
The proportion of reindeer owners among Saami households in Jokkmokk
parish diminished between 1805 and 1840, from 80% to 56%. The propor
tion of tax-paying families diminished between 1781 and 1868, from 72%
to 43% in Tuorpon, and from 58% to 47% in Sirkas. While the reindeer
herding population diminished, the total number of reindeer remained at
a relatively constant level. The resulting process of accumulation con
solidated the reindeer into the hands of fewer owners.
While these conclusions indicate an economically differentiated society,
the marriage pattern in Tuorpon shows that the social distance between the
economic groupings was very small. Marriages were mainly concluded in
dependently of economic status. Members of reindeer pastoralist society
therefore identified each other as social equals and with common social and
economic interests.
Among the out-migrants there was a correlation between low economic
status over several generations and migration. Among the remaining
reindeer nomads there was a correlation between high economic status and
permanence in the parish. Each well-off family did not, however, have
children that necessarily remained in Jokkmokk. Among the descendants of
each sibling group there were persons that migrated to Norway. The pro
cess of exclusion operated in each generation and each sibling group.
By promoting economic differentiation, trade had an important potential
as an agent of social stratification. This potential was, however, not fully
realized. The equalizing factors in pastoralist society were stronger than the
differentiating forces.
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Social proximity and the ensuing equal marriage pattern constituted the
factor which caused exclusion and migration in each generation and each
family. As the marriages were largely concluded without regard to the
economic position of the spouse’s family, the probability of maintaining
the accumulated reindeer wealth into the next generation was greatly re
duced. The existing consolidation of reindeer that occurred on a societal
level was, therefore, not repeated on the family level. A permanent eco
nomic stratification could not occur, and thus a lasting social differentia
tion did not take place.
*

Ingold’s hypothesis about the internal dynamics of reindeer pastoralism has
thus been verified in general for Tuorpon and Sirkas 1760—1860. N o external
factors have been established as liable for the changes in reindeer pastoralist
society. Earlier, the suppositions of his hypothesis concerning ecological in
stability and the consequences of this instability, the diminishing popula
tion of the reindeer pastoralist society were confirmed. The postulated cause
of this instability, the socially impelled endeavour to herd maximation, has
been made probable through the demonstrated social consolidation of
reindeer as property. It has further been possible, in accordance with this
hypothesis, to demonstrate that no permanent social stratification occur
red, and that the process of exclusion did not follow any social lines.
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Hccjie^OBaHHe nepBHHHux
ßbuio.

MaTepnajiOB noxa3biBaeT,

hto sto

Tax He

BHHMaHHe Ha^o oßpaTHTb Ha BHyTpeHHHe coqHanbHbie npoqeccbi b
oöiqecTBy xoneBbix OJieHeBO^OB. Ilo x a hhcjio acHTeneß, 3aHHMaioiqHxcfl
oneHeBO^cTBOM, nOHHsxajiocb, ocTaBano noronOBbe ceBepHOro OJieHH Ha
o^HHaxOBOM ypOBHe. Pe3yjibTaT0M ßbin npoqecc axxyMyjinqHH, x o r^a
CTfma oxieHH coönpajiHCb y Bcë MeHbinero HHCJia BJia^enbqeB. M eac^y
TeM, XaX 3TH BblBO^bl nOKa3blBaiOT Ha 3K0H0MHqeCKH ,flH$CÎ>epeHqOBaHHOe
oßiqecTBO, noxa3biBaioT ßpaxocoqeTaHHH b TyopriOH, hto coqnajibHOe
paccTOHHHe Meac^y skohomhhcckhmh rpynriHpOBxaMH ßbuio oneHb
Manoe.
He Bce ^ e th ceMeß, acHByiqHx b xopo m n x ycjiOBHax, ocTaBajiHCb b
H oxkmoxx. Cpe^H fiotomxob xaac^oß ceMbH Haxo^HJincb OT^enbHue
jinqa, KOTOpbie nepecennjiHCb b HopBerroo. 3 to shbhht, tto npoqecc
coqnajibHOro HCKjnoqeHHH ^eßcTBOBan b xaac^oß reHepaqHH h cpe^H
öpaTbeB h cëcTp xaac^oß ceMbH.
CoqnajTbHaH ßjiH30CTb, h m Heë BbiTexaioiqHß paBHOnpaBHbiß cnocoß
BCTynjieHHH b ß p a x , cTaxin <I>axTOpOM, xOTOpuß ^aßan B03M0^cH0CTb
^eficTBHfl TeM coqwanbHbiM npoqeccaM, xOTOpue Bbi3biBann nepeceneHHe
b xaae^oß reHepaqHH. TeM, hto BCTynjieHHe b ßpax nponcxo^HJio He
yHHTbiBa« exOHOMHMecxoe nonoaceHHe napTH ëpa, nOHH^cajianacb
npaB^ono^oßHOCTb no^epsxaTb axxyMyjinpOBaHHOe HMyiqecTBO — cTa^a
ojieHH — b TOß ace caMOß ßoraTO ß ceMbe TOace b cne^y io iq eß
reHepaqHH. CyiqecTByiomaH XOHqeHTpaqHH c ra ^ OJieHH y nocTOHHHO
MeHbiuero HHCJia BJia^ejibqeB He OTBenana nOTOMy
ceMeßHOß
XOHqeHTpaqHH cra^ OJieHH nepe3 Hecxojibxo reH epaqnß.
ToprOBHH H rpana oqeHb BaxHyio nOTeHqnanbHyio pojib ^jih pa3BHTHH
axxyMynnqHH HMymecTBa h xjiaccOBbix OTHOuieHHß. Ho nOTeHqnaji
TOprOBXiH, xax ^H $$epeH qyioiqero $axTOpa, He peajiH30BajicH B n o jiH e .
BupaBHHBaioiqHe (jmxTOpbi b oßiqecTBe xoqeßbix oneHeBO^OB ßhuiH
ßo/iee cHnbHue, neM ^H^epeHqyioLqHe <}>axTOpbi.
rn n O T e3 a TnM a Ü H ro n ^a o BHyTpeHHeß ^HHaMHxe x o n eß o ro
OneHeBO^CTBa H C/ie^CTBHHX 3T0ß ^HHBMHXH, 3HaHHT, B CyU|HOCTH
nOTBep/(Hnacb. H n x a x n e BHeniHHe <J>axTOpu Hejib3H oß03HaHHTb
OTBeTCTBeHHbiMH 3a nepeMeHbi xoneBOro oneHeBO^CTBa. Yace paHbrne
ßbUTH, ao 3T0ß rnnOTe3H Bxo^Hiqne ^ o ra ^ x n o sx o jiorH necxoß
HeCTaßHHbHOCTH XOMeBOTO 0 JieHeBO^CTBa H nOCne^CTBHHX 3T0ß
HecTaßnubHOCTH - nOHHaceHHe HHcna acHTeneß b oßiqecTBe ^oneßbix
oneHeBO^OB, nOTBepac^ÖHbi. IIo c T y n a T , h to
nOBO^OM 3T0ß
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H ecTaÖ H Jim ocTH
HBHflnacb
MaKCHMajiH3ai]Hfl
C Ta^,
CTaji
npaMOnOAOÖHbiM TeM, «rro 6 u n a ^0Ka3aHa oömecrBeHHaa KOHCo/ttwijHH
Bna^eHHH oneHeM. 4 a;ib iiie b03mo:kho .qeMOHCTpHpOBaTb, h to b
cornacH H c 3TO0 rnn0T e30fl He b03hhkjio Bcnicoe nocTOHHHOe
coijHajibHOe paccjioeHHe b oömecTBe xoieBUX OJieHeBO^OB, h mto
HCK/HoweHHe H3 oömecTBa Bcne^cTBHe He npOHCXO^HHO cornacHO c
BCHKHMH COHHaXIbHbIMH J1HHHHMH.
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