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Förord

Sedan 1970-talets slut har i län och kommuner på
gått ett omfattande arbete med att utarbeta regio
nala och kommunala kulturmiljöprogram. År 1987 
pekade Riksantikvarieämbetet ut de miljöer som 
enligt lagen om hushållning med naturresurser m. m. 
har sådana kulturvärden att de är av riksintresse. 
Tiden är nu mogen för att påbörja ett bredare sam
manfattande av den kunskap om landets kulturmil
jöer som på detta sätt tagits fram, men också för 
att genomlysa miljöerna med vetenskapligt grunda
de tematiska kunskapssammanställningar av det 
slag som denna bok är ett prov på. Vi siktar på att 
framställa ett Kulturmiljöprogram för Sverige som 
skall redovisa den kulturhistoriska referensramen 
till riksintresseurvalet. Mer härom står att läsa i 
faktarutan längst bak i boken.

Boken Samiska kulturmiljöer ingår i en serie av 
förstudier: Studier till Kulturmiljöprogram för Sve
rige.

Den samiska kulturen är lika gammal som den 
svenska och den har funnits inom Sveriges gränser 
så länge sådana har funnits. Samtidigt är den unik 
och annorlunda. Det samiska området är - med 
viss reservation för Tornedalen - den enda svenska 
kulturregion som kan göra anspråk på att omges 
med en etnisk gräns. Och Sameland utbreder sig 
över alla de fyra statsterritorier som är represente
rade på Nordkalotten. Den samiska kulturen har 
alltså genom en lång utveckling varit och är en del 
av det svenska samhället. Även om det finns mörka 
kapitel i denna utveckling, med inslag av kulturför

tryck och storebrorsmentalitet, är dess grundläg
gande prägel ändå av fredlig samexistens.

Redan i över tusen år gamla källor skildras den 
samiska livsformen och försörjningsnischen som 
unika. Samerna var det sista kvarlevande fångstfol
ket i Europa. När de vid nya tidens början lade om 
försörjningssättet till nomadiserande boskapsdrift 
behöll de ändå många av den uråldriga livsformens 
grunddrag. Dessa har förblivit intakta in till senaste 
tid, då emellertid en hel del förändringar har gjort 
sig gällande. Att bevara kvarlevor och spår av den 
unika livsformen är en uppgift av internationell 
dignitet. Samtidigt är den samiska kulturmiljön 
svårfångad och inte så känd som man skulle önska.

Det beror delvis på de stora och glest befolkade 
territorier den omspänner, delvis på att den tradi
tionella samiska livsföringen sätter mycket svaga 
spår i landskapet.

Vår förhoppning är att Samiska kulturmiljöer, 
genom att sammanfatta dagens forskningsläge, 
skall fylla en grundläggande funktion i uppbyggna
den av ändamålsenlig kunskap för vården av det 
samiska kulturarvet. Författaren fil. dr Kjell-Åke 
Aronsson har arbetat med stöd av en referensgrupp 
där Svenska Samernas Riksförbund, Sameätnam, 
Åttje samemuseum, samtliga berörda länsstyrelser 
och länsmuseer jämte Riksantikvarieämbetet har 
varit representerade.

Bengt O.H. Johansson Nils Blomkvist
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Den samiska kulturmiljön bär tydliga spår av kontinuitet. I förgrunden syns en stor rektangulär kåtatomt av nordsamisk typ, i bakgrun
den gamla torvkåtor, förrådsbodar och en modern renskötarbostad. Påstavare, Gällivare kommun, Norrbottens län.



Inledning

Bakgrund och syfte
Kulturmiljövårdens kunskapsunderlag och bevaran
deplanering för de samiska kulturmiljöerna bygger 
till väsentlig del på äldre undersökningar, där Nor
diska Museets iappmarksundersökningar under 
Ernst Mankers ledning särskilt kan framhållas. Dessa 
undersökningar genomfördes i huvudsak för mer än 
ett halvsekel sedan och utgör i första hand en etno
grafisk dokumentation av nomadkulturens slutske
de. Senare arbeten utgörs av Ruongs (1969) och 
Fjellströms (1985) översikter av samisk kultur. 
Ruong och Fjellström har i sin forskning särskilt be
tonat samspelet mellan människan och det arktiska 
och subarktiska områdets växt- och djurliv. Det eko
logiska perspektivet är särskilt viktigt att framhålla 
för förståelsen av kulturformer som likt den samiska 
i högsta grad varit och fortfarande är direkt beroen
de av naturens eget resursutbud. Åhrén (1988) har 
påpekat att för renskötaren representerar landskapet 
kvalitéer som mer eller mindre omedvetet lärts in 
och accepterats genom generationer. Betydelsebäran
de element i renskötarens landskap får sin mening 
genom förhållandet till renens livsmiljö.

Efter Nordiska Museets omfattande lappmarks- 
undersökningar har universitet och länsmuseer ge
nomfört ett flertal dokumentationsprojekt inom 
det samiska bosättningsområdet. Dessa har vanli
gen utgjorts av regionala eller lokala studier, ofta 
med arkeologisk inriktning. Riksantikvarieämbe
tets fornminnesinventering har i huvudsak endast 
omfattat de områden som täcks av den ekonomiska 
kartan, vilket medfört att det arealmässigt stora 
fjällområdet i Övre Norrland endast kommit att 
dokumenteras i begränsad utsträckning. Genom 
fornminnesinventeringen har dock ett stort antal ti
digare helt okända spår efter samisk bosättning 
och verksamhet kommit att uppmärksammas fram
för allt i Övre Norrlands kust och inland.

Riksantikvarieämbetets tidigare undersökningar 
i samband med vattenkraftsutbyggnaden i Norr
land var också en betydelsefull insats som bidrog 
till att ge en ny bild av forntiden i Norrlands in
land. Fyndmaterialet från dessa undersökningar 
har senare bearbetats inom olika forskningspro
jekt.
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Vad finns ännu kvar att bevara av äldre samiska kulturmiljöer? Förfallen torvkåta. Kaitumfjällen, Gällivare kommun, Norrbottens län.

Vid sidan av universitetens och museernas doku
mentation och forskning har inventeringar även ut
förts av lokala sameföreningar eller på initiativ av 
intresserade ortsbor. Detta arbete har som regel be
drivits i samarbete med länsmuseerna eller Riksan
tikvarieämbetet. Inrättandet av det svenska fjäll- 
och samemuseet Åjtte i Jokkmokk under 1980-ta- 
let har också gett nya förutsättningar inför framti
den. En vid Åjtte gjord sammanställning av de olika 
projekt som hittills genomförts inom fjällområdet 
visar på stora brister i den arkeologiska dokumen
tationen med en ojämn nivå och betydande geogra
fiska luckor (Heinerud 1991).

Det måste i detta sammanhang också särskilt på
pekas att systematiska byggnadsinventeringar sak

nas inom det samiska bosättningsområdet. Vissa 
regionala specialinventeringar har dock genom
förts, t.ex. inom Västerbottensfjällen.

För kulturmiljövården har det framstått som an
geläget med en sammanställning av det nuvarande 
forskningsläget kring den samiska kulturen. En frå
geställning är i vilken utsträckning kulturmiljövår
dens urval av samiska kulturmiljöer är relevant och 
representativt med hänsyn till det aktuella kun
skapsläget. Av de ca 1700 kulturmiljöer som klas
sats vara av riksintresse i Sverige har ett 30-tal mil
jöer dominerande eller mer påtagliga samiska in
slag. Behövs en översyn av dessa? Vad finns ännu 
kvar att bevara av äldre samiska kulturmiljöer? Hur 
har det samiska samhället förändrats genom histori



en? Hur skall renskötarens landskap beskrivas och 
avgränsas? Vilka komponenter ingår i det samiska 
kulturlandskapet? Dessa och liknande frågor har 
diskuteras inom kulturmiljövårdens organisation.

En fördjupad dokumentation och forskning har 
också aktualiserats genom den hotbild som det 
storskaliga och mekaniserade skogsbruket utgör. 
Det finns idag en samstämmighet mellan kulturmil
jövården och samernas organisationer om att den 
samiska kulturen måste ges en ökad uppmärksam
het.

Syftet med denna studie är att försöka ge en 
översikt av forskningsläget kring den samiska kul
turen i Sverige och identifiera kunskapsluckor av 
betydelse. Sammanställningen har koncentrerats 
till de områden som berör kulturmiljövårdens verk
samhetsfält.

Några definitioner
Det är inte alldeles enkelt att ge en entydig defini
tion på samisk kultur. Den samiska kulturen upp
visar stor variation i tid och rum. Denna studie 
kan ses som ett försök att ge en överblick över dis
kussionen i denna fråga med tonvikten lagd på 
spåren i miljön.

En rad olika termer har använts för att beskriva 
variationerna inom samisk kultur. Fjällsamer, 
skogssamer, helnomader, halvnomader, nordsamer 
och sydsamer tillhör några ofta använda begrepp. 
Tidigare forskare har inte alltid klart definierat sina 
termer, vilket visat sig vara en källa till oklarheter 
och missförstånd (se t.ex. Lundmark 1985, Arons
son 1991a:6-9, Sköld 1992:25-27).

Ofta används begreppet fjällsame synonymt med 
helnomad medan termen halvnomadism fått åsyfta 
skogssamernas kortare flyttningar med mindre ren
hjordar. Det är dock oklart om dessa begrepp 
främst åsyftar den geografiska miljön, flyttningar
nas längd eller renskötselns omfattning.

I denna översikt kommer beteckningarna fjällsa
mer och skogssamer att användas för att karaktäri
sera anpassningen till naturmiljön. Såväl bland 
fjäll- som skogssamer kan därför finnas både ren
nomader och seminomader med varierande längd 
på sina flyttningar likaväl som jägare, fiskare, 
hantverkare och andra yrkesgrupper.

Lundmark har föreslagit att termen rennoma- 
dism förbehålls de samhällen där tamrenhjordarna 
utgör grunden för ekonomin och där familjerna 
följer sina hjordar året om (1982:33). För att sär
skilja de renskötande grupper där jakt och fiske ut
gör ett betydelsefullt inslag i ekonomin från fångst
samhället kan termen seminomadism användas. Se- 
minomadism syftar på den speciella form av små
skalig renskötsel i kombination med jakt och fiske 
som varit vanligt förekommande i hela norra Eura
sien (Aronsson 1991a:6-7, Khazanov 1984:40-44, 
Sköld 1992:125).

Beteckningarna nordsamer och sydsamer återgår 
i första hand på språkliga skillnader men långvariga 
historiska kontakter har även gett upphov till en 
kulturell variation som tar sig uttryck i byggnads- 
skick, klädedräkt, vissa seder och bruk osv. Dessa 
kulturella skillnader skall dock inte uppfattas som 
uttryck för skarpa kulturgränser. Snarare handlar 
det om spektra av variationer där vissa fenomen 
mer eller mindre kan sammanfalla.
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Forskningshistorisk introduktion

Debatten om samekulturens 
ur sprung
I romaren Tacitus beskrivning från år 98 e. Kr. av 
de germanska folkstammarna omnämns ett jägar
folk som kallas ”fenni” (Bruun & Lund 1974). Fin
ner och Finnmark är än idag den västnordiska be
teckning på vad som i Sverige traditionellt åsyftas 
med ”lappar” och ”lappmark”. Detta språkbruk 
finns fortfarande kvar i Härjedalen (Collinder 
1980). Eftersom jordbrukskulturen redan var etab
lerad upp till Mittnorden vid vår tideräknings bör
jan förefaller det inte som ett orimligt antagande 
att Tacitus syftade på en samisk fångstkultur uppe i 
norra Fennoskandia. Den i Sverige tidigare vanliga 
beteckningen ”lappar” har språkliga likheter med 
finskans ”lappalainen” och det på slaviskt område 
förekommande namnet ”lopari” för samer (Kir- 
pitschnikow & Ryabinin 1987). Beteckningen 
”laptander” för tundrabor förekommer i samoje- 
diskan (Eidlitz Kuoljok 1993a:29). Namnet ”fin
ne” är alltså västligt medan beteckningen ”lapp” 
förekommer i öster. Folkets eget namn på sig och 
sitt land är same och Såpmi. Här finns en tydlig 
släktskap med finnarnas namn på sitt land ”Suo-

Mjölkning av renar. (Olaus Magnus.)

mi”. I likhet med finnarna talar samerna ett finsk- 
ugriskt språk.

Historieskrivare som Prokopius, Jordanes (500-ta- 
let) och Paulus Diaconus (700-talet) omtalar ett skid- 
åkande folk långt uppe i norr, skridfinnarna. Den geo
grafiska spridningen av de arkeologiska myrfynden 
av skidor av den s.k. bottniska typen sammanfaller 
också i stort med de renskötande samernas utbred
ningsområde i historisk tid (Manker 1954).

Den första mer autentiska skildringen av samer- 
nas levnadssätt finns i den norske stormannen Ot- 
tars berättelse till kung Alfred av England från om-
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kring 880 e.Kr. Ottar redogör för den skatt han tog 
upp av samerna och samernas levnadssätt. Av Ot- 
tars berättelse framgår att samerna levde av jakt 
och fiske men också att de hade tama renar. Ottar 
uppger att han själv ägde 600 renar (Ottar og 
Wulfstan 1983). Dessa uppgifter om en omfattande 
renskötsel redan under vikingatiden har dock ifrå
gasatts inom historisk forskning. (De klassiska ut
gåvorna om samerna finns bl.a. refererade i Fjell- 
ström 1985.)

De äldre skriftliga källorna ger i första hand om
världens syn på samerna. Denna bild är långt ifrån 
fullständig men visar ändå att tydliga kulturella 
skillnader fanns bland de nordiska folken. Omvärl
dens uppfattning om vad som är typiskt samiskt 
har dock skiftat genom historien. Tidigare fästes 
uppmärksamheten vid att samerna inte var kristna. 
Samerna beskrevs som trollkunniga hedningar. Se
nare och framför allt i vår egen tid har ”lapp” eller 
”same” kommit att uppfattas som liktydigt med 
renskötare. Bilden av samerna som ett med anti
kens skyter besläktat nomadfolk började växa fram 
under renässansen. Liknelsen finns hos Olaus Mag
nus och återkommer senare i missionären Per Hög
ströms beskrivning av Sveriges lappmarker (Mag
nus 1982:177, Högström 1747:36-61).

Gustaf von Düben (1873) anknyter till denna äld
re lärdomstradition när han i sin Lapplandsbeskriv- 
ning framlägger teorin om att samerna invandrat 
österifrån som en följd av krigiska förvecklingar un
der skyternas tid. von Düben ställde sig avvisande 
till naturvetaren Sven Nilssons teori (1866) att sa
merna skulle varit hela Nordens urinnevånare, von 
Düben menar att skillnaderna i fornlämningsbe- 
ståndet mellan södra och norra Sverige inte ger stöd 
för ett sådant antagande (1873:267-371, 398-401). 
Frågan om en särskild samisk stenålder kan urskil
jas i det arkeologiska fyndmaterialet från norra Sve
rige togs upp till diskussion inom arkeologin redan 
under 1870-talet (Montelius 1876).

Hallström (1929) försökte finna arkeologiska be
lägg för en samisk invandring till Sverige. Enligt 
Hallström var samernas invandring förklaringen till 
att inslagen från den nordiska bronsålderskulturen i 
Övre Norrland försvann för att ersättas av den östli
ga Ananinokulturens föremålsformer. Samerna 
skulle således ha invandrat från öster till Sverige 
under århundradena närmast före Kristi födelse.

Till skillnad från tidigare forskare sökte Hall
ström inte bakgrunden till samernas invandring 
hos skyterna utan presenterade en miljödeterminis- 
tisk förklaringsmodell. Hallström ansåg att samer- 
nas livsföring var bättre anpassad till det stränga 
klimat som följde med klimatförsämringen under 
tidig järnålder, de fornnordiska sagornas Fimbul
vinter. Otvivelaktigt kom betydelsen av denna kli
matförsämring att överdramatiseras inom den ar
keologiska forskningen. Länge talades det också 
om en fyndlös period under Sveriges förhistoria. 
Hallströms teori får ses mot bakgrund av dåtidens 
forskningsläge. Teorin framstår som ett försök till 
en syntes av idéer hämtade från klassisk lärdoms
tradition och nationalromantik kombinerade med 
nya rön inom naturvetenskaplig och arkeologisk 
forskning.

De dramatiska konsekvenserna av klimatföränd
ringen under tidig järnålder i Norrland kom att 
ifrågasättas av andra arkeologer. Klimatförsäm
ringen behövde inte ha varit så katastrofal för en 
fångstkultur i Norrland påpekade Hellman (1946). 
Den kulturella förändring som kan iakttas skulle 
kunna förklaras med ekonomiska faktorer istället 
för folkvandringar. Hellman framkastade hypote
sen att det är vid denna tid som en ekonomi base
rad på renen började växa fram i Norrland. Lik
nande tankegångar har även senare tagits upp till 
diskussion (Broadbent 1982:144-146, Forsberg 
1989:18-22). Lundholm har påpekat att det är 
först förhållandevis sent som det blev en allmänt 
accepterad uppfattning att det faktiskt också fun-
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nits en mesolitisk stenåldersbefolkning i Norrlands 
inland. Ännu på 1960-talet var den dominerande 
uppfattningen att det inte fanns några äldre fynd 
än de från neolitisk tid omkring 3000 f.Kr. (Lund- 
holm 1991:52).

Arkeologiska undersökningar inom det samiska 
bosättningsområdet inleddes betydligt tidigare i 
Norge än i Sverige. Nummedals (1975) upptäckt 
på 1920-talet av den s.k. Komsa-kulturen visade 
att Nordnorge varit befolkat ända sedan slutet av 
istiden. Dessa tidiga stenåldersfynd kom även att 
utgöra bakgrunden till spekulationer om att samer- 
na härstammade från ett fångstfolk som övervint
rat istiden vid nordnorska kusten (Wiklund 1947). I 
så fall skulle samerna långt senare i samband med 
mötet med finnarna fått sitt nuvarande finsk-ugris- 
ka språk. Denna overvintringsteori vann dock ald
rig någon större anslutning.

I Norge ställde sig Gjessing (1935) kritisk till 
Hallströms teori om den samiska invandringen. 
Forskningen i Norge har kommit att handla om 
hur olika kulturfenomen spritts inom det cirkum- 
polära området och hur den samiska identiteten 
uppstått och kommit till uttryck i det arkeologiska 
materialet (Gjessing 1944, Simonsen 1973, Odner 
1983, Olsen 1987).

I Sverige handlade diskussionen länge om hur en 
samisk invandring skulle kunna konstateras. Bau- 
dou (1974) har tidigare diskuterat en samisk invand
ring från arkeologisk synpunkt. Senare har Baudou 
tagit upp frågan om hur den samiska identiteten 
uppstod och återspeglas i det arkeologiska materia
let. I anslutning till den debatt som förts i Norge 
har Baudou satt den sena bronsålderns och tidiga 
järnålderns kulturella förändringar i Norrland i 
samband med processer av etnogenes istället för 
folkvandringar (Odner 1983, Olsen 1987). Den 
kulturgräns som uppkommer i Mellannorrland un
der sista årtusendet f.Kr. kan ses som en etnisk 
gräns menar Baudou. Norr om denna gräns utbil

dades den samiska identiteten uttryckt med östliga 
föremålsformer och söder därom en germansk 
identitet markerad av sydliga föremålsformer. Un
der järnåldern fanns höggravfälten och ortnamnen 
av nordisk typ söder om gränsen. Norr om gränsen 
fanns de samiska ortnamnen och ett samiskt bo
sättningsmönster med härdar och kåtatomter (Bau
dou 1986, 1988a, 1992). Baudou menar att bildan
det av kulturgränsen i Mellannorrland inte helt 
utesluter att det kunde finnas samiska inslag även 
längre söderut likaväl som vissa sydliga inslag före
kom i Övre Norrlands kustområden under brons- 
och järnålder (Baudou 1988a:12, 19).

De samiska inslagen söder om denna kulturgräns 
har främst tagits upp till behandling av Zachrisson 
(1985, 1988, 1992, 1993). Vid Vivallen i Härjeda
len har uppenbarligen en vikingatida samisk bo
plats med spår efter en kåta konstaterats. I sam
band med tidigare arkeologiska undersökningar på 
Vivallen har ett gravfält med skelettgravar där de 
döda svepts i näver på samiskt vis påträffats. Frå
gan om det finns en kontinuitet mellan den histo
riska tidens samiska bosättning i Jämtland, Härje
dalen och Dalarna och den förhistoriska fångstkul
turen i dessa områden har aktualiserats genom fyn
den vid Vivallen. Zachrisson (1993) återanknyter 
till 1800-talets arkeologiska problemformuleringar 
och urskiljer ett sydskandinaviskt och ett nord- 
skandinaviskt kulturområde. Hela norra Sverige 
skulle ha tillhört en ”cirkumpolär stenålderskul- 
tur” ur vilken den samiska kulturen senare växte 
fram. Sydgränsen för denna cirkumpolära kultur 
skulle i stort sett sammanfalla med den biologiska 
Norrlandsgränsen den s.k. limes norrlandicus och 
passera genom nordligaste Dalsland, södra Värm
land, Västmanland och norra Uppland. Gränsen 
mellan den tidiga jordbrukskulturen i södra Sverige 
och fångstkulturen i norr kommer t.ex. till uttryck i 
spridningen av den tidigneolitiska trattbägarkultu- 
rens föremålsformer (Hulthén & Welinder 1981).
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I början av 1970-talet tog Olsson upp frågan om 
en kulturgräns kan urskiljas i Värmland (Olsson 
1972). Vid undersökningar i samband med vatten
kraftsutbyggnaden i Klarälvens övre del påträffa
des ett boplatsmaterial som innehöll avslag i kvarts 
och kvartsit. Skifferpilspetsar ingår också i det ar
keologiska fyndmaterialet från norra Värmland. 
Dessa fynd liknar fynden från sjöregleringsunder- 
sökningarna i Övre Norrland men skiljer sig från 
boplatsmaterialet i Sydsverige som vanligen domi
neras av flinta. Till andra paralleller med Norrland 
hör de talrika fångstgropssystemen i norra Värm
land. Detta problemkomplex har också berörts av 
Magnusson (1993) i samband med fornminnesin
venteringen i Värmland. Frågan om en etnisk dua
lism har även berörts av Hyenstrand (1987) i sam
band med analyser av arkeologiskt material från 
Dalarna. Hyenstrand anser att en sådan dualism 
kan ha funnits i Dalarna under järnåldern.

Otvivelaktigt har en fångstkultur funnits i norra 
Värmland samtidigt med bondestenåldern på slät
terna söder om Vänern. Likheterna i materialet 
från norra Klarälvdalen och Norrland finns fram
för allt i valet av råmaterial och fångstekonomin. 
Skiffer, kvarts och kvartsit har ersatt flintan som 
råmaterial och ett levnadssätt baserat på jakt och 
fiske har gett upphov till liknande bosättningsmöns
ter. Dessa överenstämmande kulturdrag har när
mast sin bakgrund i naturförutsättningarna. An
vändningen av skiffer som råmaterial för tillverk
ning av pilspetsar är emellertid inte bara typiskt för 
norra Fennoskandia. De värmländska skifferpil
spetsarna har också motsvarigheter inom den syd- 
skandinaviska s.k. gropkeramiska kulturen där 
fångsten var ett viktigt inslag i ekonomin.

Indelningen i en sydskandinavisk och en nordlig 
cirkumpolär kultur ger en alltför förenklad bild för 
att motsvara alla de kulturella variationer som fun
nits under förhistoriens årtusenden. Såväl den 
skandinaviska bondekulturen i söder som den sa

miska renskötarkulturen i norr har sin bakgrund i 
fångstkulturer med delvis likartade livsbetingelser. 
Direkta kopplingar mellan stenålderns olika kul
turgrupper och den historiska tidens kända etniska 
grupper låter sig knappast göras på något enkelt 
och rätlinjigt sätt.

Frågan om hur de talrika nyupptäckta boplatser
na från sten- och bronsålder i Övre Norrlands 
kustland skall tolkas har även väckt viss diskus
sion, kanske främst i massmedia. Resultat från de 
senaste årens undersökningar visar klara likheter 
mellan kustens och inlandets boplatser, särskilt un
der perioden 2000-800 f.Kr. (Baudou 1992:99- 
103). Mycket talar för att samernas förfäder är att 
söka bland de fångstfolk som redan under stenål
dern levde i norra Fennoskandia (Jämför Bergman 
& Mulk 1992, Gurina 1987, Sumkin 1990). Kan
ske ligger det också något i etnologen Eidlitz Kuol- 
joks (1991) påpekande att hela Nordkalotten skul
le kunna ses som ett gemensamt historiskt-kultu- 
rellt område där flera folkgrupper funnits men där 
de långvariga historiska kontakterna också gett 
upphov till gemensamma kulturella drag. Närmare 
än så kommer vi kanske aldrig svaret på frågan om 
samernas ursprung.

Under 1980-talet har dock en klar förskjutning 
ägt rum i den svenska debatten om samekulturens 
ursprung. Från att tidigare främst ha handlat om 
hur samernas invandring skulle kunna konstateras 
diskuteras idag hur den samiska identiteten upp
kom och kommer till uttryck genom de arkeologis
ka fynden och spåren i miljön.
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Samefamilj på flyttning med 
hjälp av klövjeren. (Shefferus.)

Samerna och renskötseln
Forskningen om hur samerna blev renskötare kan 
förenklat uttryckt sägas ha kännetecknats av två 
teoretiska skolor - evolutionismen och diffusionis
men (Lundmark 1982). Enligt det evolutionära 
synsättet har de olika former av renskötsel som 
finns i Europa och Asien utvecklats oberoende av 
varandra. Enligt diffusionisterna har däremot ren
skötseln uppstått efter förebilder inom annan bo
skapsskötsel i ett eller möjligen två ursprungsområ
den i södra Sibirien och senare spritts därifrån mot 
väster och öster.

Debatten om renskötselns uppkomst har varit 
livlig under hela 1900-talet. Under seklets första 
hälft presenterades en rad olika teorier av etnolo
ger och språkvetare (för en översikt av diskussio
nen om renskötselns uppkomst se Aronsson 
1991a:10-22). Som Lundmark anmärkt är denna 
diskussion i hög grad präglad av spekulativa ut
läggningar med magert eller rent av obefintligt käll
material (1982:13). Sedan början av 1950-talet har 
dock en klar förändring ägt rum. Tegengrens 
(1952) och Hultblads (1968) grundliga bearbet

ningar av det historiska källmaterialet från den fin
ska resp. svenska lappmarken ställde forskningen 
på en solidare empirisk grund. Tegengren och Hult- 
blad har visat att ännu under 1500-talet bedrevs 
renskötseln småskaligt i kombination med jakt och 
fiske. Med den analys som utfördes av Zachrisson 
(1976) inom forskningsprojektet Norrlands Tidiga 
Bebyggelse (NTB) fördes det arkeologiska fyndma
terialet också in i diskussionen.

Med utgångspunkt i arkeologiskt konstaterbara 
förändringar av det säsongsmässiga bosättnings- 
mönstret vid Ishavskusten i Nordnorge lade Simon
sen (1973) fram hypotesen att detta skulle ha haft 
samband med introduktionen av tamrenar i hus
hållningen. Simonsen gjorde jämförelser med ren- 
nomadismens resursutnyttjande och årscykel. Där
med tillfördes forskningen en ekologisk aspekt som 
blivit betydelsefull inom senare forskning. De eko
logiska sambanden har med hjälp av paleoekolo- 
giska metoder studerats i nyare forskning kring 
renskötselns introduktion (Aronsson 1991a).

Särskilt utanför Norden har teorier om att ren
skötselns ursprung är att söka bland istidens renjä
gare varit populära. Bogoras (1924) tänkte sig att
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renskötseln uppstått bland renjägare vid slutet av 
istiden. Sturdy (1975) jämförde de paleolitiska ren
jägarnas sätt att utnyttja renen med samernas ren
skötsel. Tankegången har varit att jägarna följt de 
vandrande vildrenhjordarna på samma sätt som de 
renskötande nomaderna flyttat med sina tamrenar. 
Några belägg för dessa antaganden finns dock inte. 
Mot dessa och liknande teorier har därför en rad 
invändningar framförts (Birket-Smith 1929:213, 
217, Burch 1972, Aronsson 1991a:23-25). Det 
finns inga kända etnografiska exempel på att renja
gande befolkningsgrupper följt de vandrande ren
hjordarna på det sätt Bogotas och Sturdy föresla
git. En ekonomi uteslutande baserad på vandrande 
vildrenhjordar är dessutom ett osäkert näringsfång 
eftersom stora variationer i renantal och vandrings- 
stråk förekommer från år till år.

I forntiden var avkastningen från fångst och 
slakt av vilda renar knappast väsentligt sämre än 
från tama renhjordar som ständigt hotades av rov
djuren. Effektiva metoder med stora anläggningar 
för att fånga vildrenar är kända över hela det cir- 
kumpolära området. Ett hällristningsmotiv vid Alta 
i Nordnorge har t.ex. tolkats som en stor fångst
anläggning för älg och ren. Ristningen anses vara 
från tiden 4200-3000 f.Kr. (Helskog 1977, 1988).

Orsakerna till renens domesticering måste därför 
snarare sökas i faktorer inom det mänskliga sam
hället än i naturmiljöns betingelser (Ingold 
1980:88-112). Om renskötseln uppstått redan 
bland istidens renjägare är det också svårt att för
klara varför renen bara tämjdes i Eurasien och ald
rig bland Nordamerikas renjagande urinnevånare 
(Aronsson 1991a:24).

Alla kända uppgifter om renskötsel i äldre tid vi
sar att renar tämjts för en rad olika syften; som 
dragdjur, packdjur, riddjur, mjölkdjur, slaktdjur 
och lockdjur vid vildrenjakt. I södra och östra Sibi
rien har renarna i första hand använts som riddjur 
och mjölkdjur. Samernas typ av renskötsel har tyd

liga likheter med nentsernas renskötsel i västra Si
birien. Dessa bägge folkgrupper är de enda som an
vänder hundar vid vallningen av renarna. I fornti
den utnyttjades även tama renar som lockdjur vid 
vildrenjakten. Tältkåtan och dess rumsindelning 
liksom offerplatserna med seitar är andra kulturfe
nomen som förenar samer och nentser (Vainshtein 
1980:130, Gurvich 1986, Aronsson 1991a:107- 
109). Till skillnad från nentserna har samerna där
emot regelbundet mjölkat sina renar och även an
vänt dem som klövjedjur.

De äldsta arkeologiska fynd som visar att renar 
använts som transportdjur har påträffats i Sibirien. 
De utgörs av träfigurer föreställande renar med 
grimma samt fynd av delar till renens seldon. Häll
bilder med scener där människor rider på hjortar 
finns också men det är kanske mera osäkert hur 
dessa skall tolkas. De sibiriska fynden tyder dock 
på att renen varit tämjd åtminstone under sista år
tusendet f.Kr. (Vainshtein 1980:130-144). Laufer 
(1917) har visat att renskötseln i södra Sibirien re
dan finns omnämnd i en kinesisk skriftlig källa från 
499 e.Kr. Arkeologiska fynd av delar till renens sel
don har även gjorts i Sverige men dessa är inte äld
re än från medeltiden (Zachrisson 1976:45-46, 
Lundholm 1978:100-101).

von Düben (1873) och senare Drake (1918) och 
Wiklund (1919) företrädde uppfattningen att sa- 
mernas renskötsel med mjölkning utvecklats obe
roende av renskötseln i Sibirien och under påver
kan av nordbornas boskapsskötsel. Mot denna teo
ri riktade arkeologen Hallström en invändning med 
hänvisning till de likheter i det arkeologiska mate
rialet som finns mellan norra Sverige och områden 
längre österut (1929:88). Dagens forskare vill inte 
på samma sätt som Hallström tolka dessa likheter 
som resultatet av en folkvandring från öster mot 
väster utan snarare som ett uttryck för långväga 
kontakter där metaller och andra produkter utväx
lats (Jaanusson 8c Jaanusson 1988, Baudou 1987,
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1989:181-182, Forsberg 1992). Dessa kontaktvä
gar innebär att det inte kan uteslutas att samernas 
renskötsel uppstått under påverkan av den tidiga 
renskötseln längre österut (Aronsson 1991a:105- 
106).

Internationellt har uppfattningen att vissa ele
ment inom samernas renskötsel övertagits från öst
ligare renskötarfolk länge varit gällande (t.ex Bir- 
ket-Smith 1959:94-100, Ingold 1980:6-9). Sam
banden med östlig renskötsel har även diskuterats 
bland svenska forskare (Eidlitz 1972, Fjellström 
1985:109-112, 140, 145, Lepiksaar 1986). Ingold 
har påpekat att även om tamrenskötselns spridning 
kan ses som resultatet av en diffusion från ur
sprungsområden i Sibirien måste dock orsakerna 
till dess introduktion bland samerna sökas inom 
samernas eget samhälle. Ingold menar att rensköt
seln utvecklades som en följd av en intern social 
evolution. Vid en krissituation i fångstekonomin 
började enskilda individer att bygga upp privata 
tamrenhjordar för att trygga den egna försörjningen 
(Ingold 1980:6-9, 95-112).

Till skillnad från Ingold söker Lundmark (1982) 
drivkraften bakom införandet av rennomadismen i 
en krissituation orsakad av faktorer utanför samer- 
nas eget samhälle. Den svenska statens ökande ex
ploatering av samernas land vid slutet av 1500-ta- 
let och början av 1600-talet medförde en överex
ploatering av de viktigaste resurserna, vildrenar 
och fisk. Denna situation tvingade samerna att för 
sin överlevnad utveckla tamrenskötseln menar 
Lundmark. Övergången från fångstsamhället till 
rennomadismen skulle i så fall skett relativt snabbt 
under några få årtionden vid 1600-talets början 
(Lundmark 1982). De uppgifter om en rätt omfat
tande renskötsel som finns i berättande källor som 
den vikingatida Ottarrelationen och hos Olaus 
Magnus under 1500-talet håller inte vid en källkri
tisk granskning menar Lundmark. Det bör upp
märksammas att Lundmark här inte tagit ställning

till frågan om renskötselns uppkomst utan diskute
rar frågan om övergången till rennomadismen, 
d.v.s. ett samhälle där tamrenhjordarna utgör grun
den för försörjningen.

Wheelersburg (1991) har i en studie av historis
ka källor från Ume lappmark visat att jakt och fiske 
var ett dominerande inslag i samisk ekonomi ännu 
under 1500- talet. Det fanns dock en avsevärd varia
tion i ägandet av tamrenar mellan olika individer.

En bearbetning av det historiska källmaterialet 
från Gällivare socken i Lule lappmark har visat att 
skogssamerna började kombinera fisket med ren
skötsel i större omfattning först under 1700-talet. I 
fjällområdet hade renskötseln däremot redan tidi
gare en starkare ställning. En ökad trängsel på ren- 
beteslanden i fjällen kan noteras under 1700-talet 
(Sköld 1992:127-136).

Dessa undersökningsresultat från Lule lappmark 
överensstämmer till väsentliga delar med slutsatser
na i Arells studie av Torne lappmark där rensköt
selns expansion tycks äga rum under 1700-talet 
(Arell 1977).

Invändningar har dock riktats mot Lundmarks 
teori om rennomadismens sena uppkomst. Fjell
ström hävdar att en storskalig renskötsel inte kan 
ha utvecklats på den korta tid som Lundmark anta
git. Rennomadismens framväxt måste istället ses 
som resultatet av en lång kulturell process av an
passning och utnyttjande av landskapet (Fjellström 
1985:41, 67-74).

Den norska arkeologen Storli (1991, 1993) har 
anfört att de stora kåtatomter, de s.k. stalotomter- 
na, som sedan länge varit kända i Norges och Sve
riges fjälltrakter sannolikt kan sättas i samband 
med en etablerad samisk renskötsel redan under vi
kingatiden. Inom tidigare forskning har försök 
gjorts att tolka stalotomterna som lämningar efter 
nordbornas fångstexpeditioner (Kjellström 1975, 
1976, 1983a). Dessa expeditioner skulle utgöra 
bakgrunden till samernas berättelser om den med
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Uppmätning av stalotomt i Vilhelminafjällen, Västerbottens län.

järnredskap utrustade sagofiguren Stalo enligt 
Kjellström.

Mulk (1988, 1991, 1994) har anfört att kåta
tomternas form och storlek samt den ovala eller rek
tangulära härdens placering i mitten med en sten 
som markerar köksdelen istället visar på den i sa
misk tradition typiska rumsindelningen av bostaden. 
Eftersom stalotomterna vanligen ligger gruppvis tätt 
intill varandra skulle detta kunna vara ett uttryck för 
det samiska samhällets organisation i vildrenjaktlag. 
Storli (1993) har däremot en annan förklaring till 
stalotomternas gruppvisa placering. Eftersom C 14 
dateringar visat att stalotomterna har en stor tids
mässig spridning från yngre järnålder till nya tidens 
början föreslår Storli att den i terrängen typiska pla
ceringen av flera stalotomter invid varandra istället 
representerar upprepad bosättning under flera gene
rationer. Storli menar att lokaliseringen till renarnas

sommarbetesland uppe i fjällen talar mot att platser
na skulle ha använts av vildrenjägare. Något tydligt 
samband med fångstgropssystem kan inte heller på
visas för stalotomterna.

Frågan om renskötselns introduktion i Övre 
Norrlands skogsområden har undersökts särskilt i 
en arkeologisk och paleoekologisk studie (Arons
son 1991a, 1994c). Pollenanalyser utförda vid lo
kaler med renmjölkningsvallar, rengärden och här
dar visar att platserna utnyttjats regelbundet sedan 
början eller mitten av första årtusendet e.Kr. De 
förändringar av markvegetationen som spårats 
med hjälp av pollenanalyserna uppvisar tydliga lik
heter med sentida renvallar där marken trampats 
och gödslats av renarnas spillning. Sannolikt kan 
dessa vegetationsförändringar förklaras med små
skalig renskötsel. Det arkeologiskt konstaterade 
bosättningsmönstret har också tydliga likheter med
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skogssamernas historiskt kända visten. Ofta har 
samma platser valts. De talrika ålderdomliga här
dar som under senare år upptäckts på renbeteslan- 
den kan i så fall sättas i samband med renskötselns 
introduktion och expansion. Härdarna har date
rats från yngre järnålder och framåt. Stalotomter- 
nas lokalisering uppe på renarnas sommarbetes
land i fjällen skulle också kunna förklaras med att 
tamrenar introducerats i ekonomin. Dessa resultat 
stöder antagandet om en långvarig kontinuitet i ut
nyttjandet av renbeteslanden. Pollenanalyserna vi
sar emellertid också en markant ökad kulturpåver
kan som kan sättas i samband med en expansion 
av renskötseln under de senaste 200-300 åren.

Renskötselns introduktion och senare expansion 
skulle kunna förklaras med processer av ekologisk 
anpassning och ekonomisk specialisering. I de

norrländska kustområdena och älvdalarna etable
rades och expanderade jordbruksbygden under ti
dig järnålder. I inlandet och fjällen blev däremot 
renskötseln i kombination med jakt och fiske den 
försörj ningsstrategi som utvecklades och bäst pas
sade till naturmiljöns förutsättningar. Övergången 
till den storskaliga rennomadismen äger däremot 
rum först långt senare under 1600- och 1700-talen 
under inflytande av marknadsekonomiska förhål
landen (Aronsson 1991a:98-100).

Viss samstämmighet råder således bland skilda 
forskare om att renskötselns expansion, övergång
en till den storskaliga renskötseln, rennomadismen 
ägt rum i relativt sen historisk tid under 1600- eller 
1700-talen. Beträffande tidpunkten och bakgrun
den till renskötselns introduktion bland samerna 
finns däremot olika synsätt.
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Dokumentationsläget
De första större fältundersökningar som berört sa
mernas bosättningsområde utgörs av den insamling 
av uppgifter om samernas levnadsförhållanden 
som utfördes av lappmarkens präster under 1600- 
talet, de s.k. prästrelationerna (Rheen m.fl.). Rann- 
sakningar (1960) efter antikviteter, en tidig form av 
fornminnesinventering som i viss utsträckning även 
berörde lappmarkerna, utfördes också under 1600- 
talet. De uppgifter som lappmarkens präster insam
lat utgjorde underlaget till Schefferus (1956) stora 
Lapplandsbeskrivning från 1673. Vid denna tid ut
fördes också en kartläggning av Ume lappmark. På 
uppdrag av landshövdingen i Västerbotten kartlä
des samernas skatteland och förutsättningarna för 
att etablera nybyggen i lappmarken undersöktes. 
Den frodiga växtlighet som fanns på samernas vis
ten kom att uppmärksammas. Dessa platser med 
bördig jord som gödslats av renarnas spillning och 
avfall från boplatserna bedömdes som lämpliga för 
nybyggesanläggningar (Aronsson 1991a:32-33).

Ar 1747 utgavs missionären Per Högströms be
skrivning av Sveriges lappmarker. Denna är värdefull 
eftersom den i stor utsträckning bygger på hans egna 
iakttagelser av bosättningsmönster, renskötsel och of
ferseder. Högström för även en diskussion om hur 
fornfynden skall tolkas och finner det sannolikt att 
samerna bebott Västerbotten tidigare än svenskarna 
(1747:36-61). Han jämför även med andra nomad
folk som skyterna och samojederna (nentserna). Frå
gor som fortfarande är aktuella inom forskningen 
togs således upp redan under upplysningstiden.

År 1873 utkom von Dübens stora Lapplandsbe
skrivning som sammanställdes efter egna fältstu
dier. Beskrivningen är präglad av dåtidens kultur- 
evolutionistiska tankeströmningar. De förhistoris
ka samerna beskrivs som ytterst primitiva jägare 
och fiskare före kontakten med den högre utveck
lade nordiska kulturen.

Värt att notera är dock att von Düben ansåg att 
fornlämningarna måste tolkas mot bakgrund av 
den miljö där de förekommer (1873:401). Han 
uppfattar således eldstäder i fjällen som spår efter 
samernas tidigare vistelse. Detta synsätt har först 
långt senare vunnit allmän anslutning bland arkeo
loger. Härden som fornlämningstyp försummades 
länge inom den arkeologiska forskningen. Försök 
att tidsordna olika härdtyper gjordes redan av 
Hvarfner (1957) men generellt har vissa härdtyper 
daterats till sten- och bronsålder medan andra hu
vudsakligen kommit att uppfattas som lämningar 
efter sentida samiska visten. Järnåldern och medel
tiden kom att framstå som perioder nästan helt 
utan säkra spår av samisk bosättning (Bergman 
1988:139). Samiska härdmiljöer kom därför länge 
att förbises inom kulturmiljövårdens bevarandepla
nering. Följden har blivit att en omfattande förstö
relse av forntida samiska boplatser kunnat äga rum 
framför allt i samband med det mekaniserade 
skogsbrukets markanvändning. Först relativt nyli
gen uppmärksammades detta stora problem i Övre 
Norrland (se t.ex. Länsstyrelsen 1990, Kulturmiljö
vård i skogen 1992, Aronsson 1993a).

Arkeologiska undersökningar av samiska bo
platser i Norrland kom igång förhållandevis sent. 
Hallströms forskningsplan från 1941 tog upp frå
gan men planen förverkligades aldrig (Baudou 
1988b). Kulturmiljövårdens kunskapsunderlag har 
därför i hög grad kommit att bygga på de lapp- 
marksundersökningar som inleddes av Nordiska 
Museet under 1930-talet. Särskilt kan nämnas 
Mankers dokumentation av de svenska fjällsamer- 
na (1947), de samiska offerplatserna (1957), 
fångstgropar och stalotomter (1960), lappmarks- 
gravar (1961) och skogssamerna (1968). Manker 
eftersträvade att med sina undersökningar ge en 
samlad bild av den samiska kulturens olika yttring
ar alltifrån byggnadstyper och flyttningsmönster 
till religiösa och konstnärliga yttringar. Resultaten
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finns tillgängliga i en rad vetenskapliga och popu
lära publikationer.

Den bild av samisk kultur som ges i Nordiska 
Museets lappmarksundersökningar motsvarar i 
allt väsentligt nomadkulturens slutfas under 1900- 
talets första hälft. En analys av den förändring sa
misk kultur genomgått efter nomadiseringens upp
hörande skulle därför motsvara ett aktuellt behov 
inom kulturmiljövården. Det framstår här som en 
angelägen uppgift att åtgärda bristen på systema
tiska byggnadsinventeringar inom fjällområdet. 
Det har påpekats att denna brist utgör ett direkt 
hot mot den samiska byggnadskulturen (Hemmen-

dorff 1991). En sådan uppgift bör också innefatta 
ny forskning om samiskt byggnadsskick. Vid Mitt
högskolan i Östersund har forskning kring samisk 
bebyggelsehistoria inletts (Torp 1992).

Under 1970-talet inledde Riksantikvarieämbetet 
tillsammans med Nordiska Museet specialinvente
ringar av samiska kulturlämningar (Riksantikvarie
ämbetet 1976, Kjellström 1983b). Resultaten från 
dessa inventeringar visar det mycket stora antal 
kulturlämningar som kan påträffas inom relativt 
begränsade geografiska områden. I samband med 
Nordarkeologiprojektets inventeringar uppmärk
sammades också samiska kulturlämningar i stor ut
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sträckning (Christiansson 1980, Christiansson & 
Wigenstam 1980). Inom Jokkmokksfjällen i Lule 
lappmark har Umeå universitet och Åjtte genom
fört omfattande inventeringar och utgrävningar 
bl.a. av lokaler med s.k. stalotomter (Baudou 
1981, 1988a, Mulk 1983, 1988, 1994). Kunskapen 
om denna fornlämningstyp har härigenom väsent
ligt kommit att utökas under 1980-talet. Senare 
har Umeå universitet genomfört undersökningar av 
samiska boplatser i omgivningarna till de samiska 
offerplatserna med fynd från järnålder och medel
tid (Baudou 1988a, 1992, Hedman 1989, 1993).

Inom universitetsforskningen har förändringar 
inom samernas samhälle studerats i relation till ut
nyttjandet av landskapet och dess resurser (Arell 
1977, 1981, 1983, Baudou 1981, 1988a, Beach 
1981, Forsberg 1989, Kvist 1989, Lundmark 1982, 
Mulk 1994). Uppmärksamhet har även riktats mot 
det kulturhistoriska och vetenskapliga värdet av 
spåren i miljön från tidigare resursutnyttjande, som 
skador på träd och förändringar av markvegetatio
nen (Zackrisson 1979, Aronsson 1991a).

Den paleoekologiska forskningen i norra Fen
noskandia har i första hand varit inriktad på att 
studera vegetationsutvecklingen och försöka spåra 
tidiga inslag av jordbruk och boskapsskötsel. Det 
dröjde länge innan den kulturpåverkan som kan re
lateras till fångst- och renskötarboplatser upp
märksammades. Inslag av kulturindikerande pollen 
har kunnat relateras till de små öppningar i skogen 
som de samiska boplatserna utgör (Aronsson 
1991a, 1994a, Hicks 1985). Med hänvisning till 
några pollenanalyser i Tornedalen har det antagits 
att jordbruk och boskapsskötsel förekom redan un
der stenåldern (Reynaud &c Hjelmroos 1980, Klang 
1989:179-184). Analysresultaten har väckt visst 
uppseende men en kritisk utvärdering visar att slut
satserna varit förhastade. Ett osedvanligt stort an
tal pollenkorn har räknats på varje nivå och pro
verna är tagna i bassänger som fångat upp pollen

från avlägsna områden. De mycket små inslagen av 
odlingsindikatorer i diagrammen kan därför för
klaras med långdistanstransporterade pollen (Se
gerström 1990:38). Analyser som utförts på förhis
toriskt boplatsmaterial från Norrbottens kustom
råde ger inte heller stöd för antagandet om tidiga 
inslag av jordbruk och boskapsskötsel. De osteolo
giska bestämningarna visar bara vilda djurarter, 
framför allt ben av säl, älg och olika fiskarter (Nils
son 1991). Segerström (1990) menar med hänvis
ning till nya pollenanalyser i Lule älvdal att 
jordbrukskulturen etablerats i kustområdet mellan 
1000- och 1200-talet.

Jordbrukets sena introduktion i norr innebär 
emellertid inte att människorna på Nordkalotten 
levde isolerade, inte ens under stenåldern. De nyli
gen upptäckta stenåldersboplatserna i Överkalix- 
området med östlig kamkeramik (Halén 1994) och 
de tidigare kända stora flintyxdepåerna vid Byske- 
älven visar snarare motsatsen. Jordbrukskulturen 
och dess bärare var sannolikt inte helt okända för 
människorna uppe i norra Fennoskandia. Däremot 
tycks det som om jordbruket inte alls eller i mycket 
liten utsträckning togs upp i norr (Baudou 
1992:69-74). Antagandet att samerna vid vår tide
räknings början levde som fiskare och jägare kan 
därför kvarstå i nuvarande forskningsläge.

Stora delar av det skogssamiska bosättningsom
rådet har kommit att omfattas av Riksantikvarie
ämbetets fornminnesinventering för den ekonomis
ka kartan. Genom de fältrekognosceringar som ut
förts av Riksantikvarieämbetets regionkontor i Lu
leå sedan starten 1984 har ett stort antal tidigare 
okända samiska fornlämningar och kulturmiljöer 
uppmärksammats i Övre Norrlands kust- och in- 
landsområden (Aronsson 1987a, b, 1991b, 1992a, 
Klang 1987, 1989, 1990). Resultatet av dessa in
venteringar har kontinuerligt publicerats på Gula 
kartan och dess textbaksida som ges ut av Lantmä- 
teriet. Riksantikvarieämbetets Luleåkontor har
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även genomfört flera mindre specialinventeringar 
och undersökningar bl.a. inom det s.k. fjällnära 
skogsområdet. Den hotbild som det moderna 
skogsbruket utgör har härvid särskilt uppmärk
sammats (Aronsson 1993a).

Inom det sydsamiska området finns det sannolikt 
möjligheter till nya upptäckter. I Ångermanland 
har spår efter tidigare samisk bosättning i form av 
ålderdomliga härdar uppmärksammats först under 
de allra senaste åren (Westerdahl 1986, 1989, Wik
lund, B-O 1992). I samband med Riksantikvarie
ämbetets fornminnesinventering för den ekonomis
ka kartan i Västernorrland genomfördes en sär
skild satsning på samiska lämningar med gott re
sultat. Jämtlands läns museum bedriver också do
kumentation i samarbete med samer från Frostvi
kens mellersta sameby. Resultaten visar talrika sa
miska kulturlämningar (Heinerud 1993).

Inom det sydsamiska området i Sverige och Nor
ge har ett särskilt forskningsprojekt arbetat med 
arkeologiska undersökningar, det s.k. Sörsamiska 
projektet. En central frågeställning är om den syd
samiska bosättningen kan spåras tillbaka till järn
åldern (Zachrisson 1985, 1988, 1992). Sannolikt 
har lämningar efter en vikingatida samisk boplats 
och ett samiskt gravfält påträffats på Vivallen i 
landskapet Härjedalen (Zachrisson 1992).

En livlig debatt förs om ett antal lokaler med 
gravhögar och stensättningar i Nordsveriges in
land, de s.k. insjögravarna. Diskussionen gäller 
bl.a. gravhögarna på Långön i Hotingsjön, Ånger
manland, gravfältet på Krankmårtenhögen i Härje
dalen men också järnåldersgravar i Dalarna. Till 
den yttre formen liknar dessa gravar typiska nor
diska järnåldersgravar. Placeringen vid sjöar avskilt 
från jordbruksbygden och i miljöer med fångstbo
platser avviker däremot. Frågan är om dessa s.k. 
insjögravar skall uppfattas som samiska eller nor
diska (Ambrosiani m.fl. 1984, Baudou 1988a, 
Hyenstrand 1987, Zachrisson 1988). Direkta mot

svarigheter till dessa gravlokaler är däremot inte 
kända inom det nordsamiska området. Ett jämfö
relsematerial med samtida gravtyper från det nord
liga samiska området vore av betydelse för diskus
sionen. Möjligheten till regionala skillnader inom 
det samiska gravskicket måste även beaktas. Den 
stora oenighet som finns kring tolkningen av insjö
gravarna kan ses mot bakgrund av uppenbara bris
ter i dokumentationen inom hela det samiska bo
sättningsområdet. Kunskapen om samiskt förhisto
riskt gravskick i Norrland kan anses som mycket 
ofullständig. Ytterligare dokumentation och forsk
ning framstår därför som angelägen inom detta 
problemkomplex.

Det måste i detta sammanhang påpekas att bety
dande delar av det samiska bosättningsområdet aldrig 
har varit föremål för systematiska fältinventeringar 
med inriktning på samiska kulturlämningar. Huvud
delen av Lapplands fjällområden har inte omfattats 
av Riksantikvarieämbetets inventeringar, vilka hu
vudsakligen följt den ekonomiska kartläggningen. 
Flera älvdalar dokumenterades visserligen i samband 
med sjöregleringsundersökningarna men fältrekog
nosceringarna var koncentrerade till vattendragens 
stränder. En dokumentation av andra betydelse
bärande element i landskapet än fasta fornlämningar 
har också efterlysts (Rosén 1991:19-20).

Det aktuella dokumentationsläget kan samman
fattas så att för de samiska kulturmiljöerna i skogs
landet har en klar förbättring ägt rum under 1970- 
och 8 0-talen. Detta kommer till uttryck dels genom 
att ett stort antal kulturlämningar finns dokumen
terade, dels genom flera vetenskapliga arbeten rö
rande skogssamerna. Den skogssamiska kulturen 
uppmärksammas nu också särskilt inom kulturmil
jövården (Aronsson 1992a, 1994b, Kulturmiljö
vård i skogen 1992).

Inom fjällområdet och de fjällnära skogarna 
kännetecknas situationen av några få specialinrik- 
tade forskningsprojekt inom geografiskt utvalda
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områden. Förutom de institutionsan- 
knutna forskningsprojekten har även 
lokala sameföreningar och intressera
de ortsbor påbörjat eller genomfört 
dokumentation i samarbete med 
Riksantikvarieämbetet och den regio
nala kulturmiljövården.

Geografiskt finns den största luck
an i dokumentationen i norra delen 
av Norrbottens län. I detta område är 
de övre delarna av Kalix och Torne 
älvdalar belägna. Dessa områden sak
nar till större delen ekonomisk karta 
och var inte aktuella för systematiska 
undersökningar i samband med 
vattenkraftsutbyggnaden. Delar av 
dessa områden påverkas emellertid av 
omfattande exploatering för gruv
drift, skogsbruk och turism. Hotbil
den från den expanderande turismen 
bör särskilt uppmärksammas i det 
sydliga fjällområdet i Jämtlands län.

Med avseende på enskilda fornläm- 
ningskategorier har betydande forsk
ningsinsatser ägnats åt stalotomter 
(Baudou 1981, Kjellström 1975, 1976, 
1983a, Mulk 1994), fångstgropar (Se
lbige 1974, Spång 1981, 1992), härdar 
(Aronsson 1991a, b, Bergman 1987, 
1988, 1990, 1991, Hedman 1989, 
1993, Spång 1983), björngravar (Za- 
chrisson & Iregren 1974), renbensde
positioner (Zachrisson 1985) och ren
vallar (Aronsson 1991a). Fyndmateri
alet från i första hand de äldre samiska 
offerplatserna har också analyserats 
på nytt (Zachrisson 1984).

Bosättningsmönstret i anslutning 
till de äldre samiska offerplatserna 
har undersökts inom ramen för ett
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särskilt forskningsprojekt vid Umeå universitet. 
Offerplatsfyndens sammanhang med boplatsläm
ningar och den omgivande miljön har härigenom 
kunnat belysas på ett sätt som inte varit möjligt tidi
gare (Baudou 1988, 1992). De härdar och kåtatom
ter som undersökts i Övre Norrlands inlands- och 
fjällområden är huvudsakligen från yngre järnålder 
eller senare och de kan sannolikt knytas till en ren- 
skötande befolkning (Baudou 1992:145-153). 
Forskningen kring den äldre järnålderns samiska 
bosättningsmönster är emellertid mer begränsad.

Beträffande fornlämningskategorier som gravar 
och olika typer av gropanläggningar (förvarings- 
gropar, s.k. boplatsgropar och kokgropar) har 
forskningsläget däremot inte ändrats på något mer 
avgörande sätt. Löthman (1973) har framfört hy
potesen att vissa gropar som påträffats i klapper 
och sandmark kan utgöra lämningar efter de för- 
rådsgropar som finns beskrivna i den samiska tra
ditionen. Detta tolkningsforslag togs upp på nytt i 
samband med fornminnesinventeringen under 
1980-talet (Aronsson 1987a). Det har även föresla
gits att gropar med särskilt tydliga och synliga val
lar skulle kunna utgöra lämningar av förhistoriska 
bostäder (Klang 1989). Förhistoriska hyddbottnar 
finns numera kända i stort antal från Bottenvikens 
kustområden men undersökningarna i inlandet är 
ännu alltför få för säkrare tolkningar av de olika 
gropanläggningarnas funktion.

Hvarfner (1963) utförde praktiska experiment 
med kokgropskok vid Kalixälvens källsjöar. Me
lander (1986) föreslog att en viss typ av avlånga 
kokgropar istället kunde utgöra torkugnar för kött. 
Flertalet av dessa kokgropar i inlandet har gett da
teringar till första årtusendet e.Kr. Till skillnad från 
kokgroparna i inlandet har kokgroparna i kustom
rådet tolkats som gropar för utvinning av sältran i 
stor skala. Med hjälp av C 14-dateringar har dessa

gropar kunnat knytas till den äldre järnålderns 
kustlinjer (Lundin 1992).

Frågorna kring hur de olika typerna av forntida 
gropar skall tolkas är långtifrån lösta. Visserligen 
går det att peka på några mindre insatser men mer 
omfattande analyser av den kronologiska, funktio
nella och kulturella variationen av alla dessa grop
anläggningar saknas ännu.

Till de olösta frågorna hör också tolkningen av 
de talrika tomtningarna i norra Bottenhavets och 
Bottenvikens skärgård. Undersökningar har visat 
sälfångstens betydelse men frågan om vilken folk
grupp som utnyttjat platserna är fortfarande obe
svarad (Broadbent 1988, Nilsson 1989). Försök 
har tidigare gjorts att sätta dem i samband med sa- 
merna (Steckzén 1964). Mulk (1994) vill i likhet 
med Steckzén sätta dem i samband med samerna.

I vidare mening kan frågan ställas om det finns 
någon kontinuitet mellan den samiska befolkning
en som ännu idag utnyttjar kust- och skärgårdsom
rådet i t.ex. Kalix-Torne-området och den förhisto
riska befolkningen. Beckman (1990) har på gene
tisk väg påvisat ett förvånansvärt stort samiskt in
slag i befolkningen vid Övre Norrlands kuster, sär
skilt uppe i Kalix-Torne-området. Den arkeologis
ka forskningen på detta område står dock bara i 
sin början. Detta kan belysas av att när den nya 
fornminnesinventeringen inleddes 1984 var endast 
några enstaka gravar och stenåldersboplatser kän
da i hela Kalix-Torne-området. Vid den nya inven
teringen upptäcktes ett par tusen tidigare helt 
okända fornlämningar i detta område (Aronsson 
1987a, Klang 1989). Bearbetningen av det omfat
tande arkeologiska material som påträffats genom 
den nya fornminnesinventeringen i Övre Norrlands 
kustland är ännu bara i sin början (för aktuella 
översikter se Baudou 1992, Karlsson 1992).
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Det samiska bosättningsområdet, Säpmi
- en historisk översikt

Samisk bosättning idag
Samerna - ett folk i fyra länder 
Samerna är ett folk som lever i fyra stater - Sverige, 
Norge, Finland och Ryssland. Det samiska språket 
har ända fram i modern tid talats inom ett sam
manhängande område från Kolahalvön i nordöst 
till Dalarna och norska Hedmark i sydväst. Språket 
kan uppdelas på ett flertal varieteter som inte följer 
riksgränserna. Ännu för drygt hundra år sedan ut
gjorde samerna befolkningsmajoriteten inom stora 
delar av detta område. På relativt kort tid blev sa
merna en minoritet inom det egna bosättningsom
rådet.

Det är svårt att säga hur många samer det finns i 
världen eftersom det inte finns någon exakt statis
tik. En grov uppskattning visar att det finns ca 
40 000 samer i Norge, 17 000 i Sverige, 4 400 i 
Finland och 2 000 i Ryssland (SOU 1986:36). Be
räkningarna är beroende av vilka kriterier som 
ställs upp för att fastställa identiteten. Många sa
mer har inte längre samiska som sitt modersmål 
varför identiteten inte enbart kan fastställas utifrån 
ett språkligt kriterium. Snarare handlar det om kul

turtillhörighet i vidare bemärkelse. Etnologen Fjell- 
ström har använt begreppet kontextuell etnicitet 
som också innefattar kosthåll, dräktskick, medlem
skap i sameföreningar och slöjdtradition (Fjell- 
ström 1985:543). Inför valet till sametinget i Sve
rige 1993 fastställdes att röstberättigad är den som 
anser sig vara same och gör sannolikt att samiska 
är eller har varit hemspråk eller vars föräldrar eller 
far- eller morföräldrar talat samiska i hemmet.

Traditionellt brukar det samiska bosättningsom
rådet uppfattas som liktydigt med renskötselområ
det. Detta är till viss del riktigt men mindre än en 
femtedel av världens samer har renskötsel som hu
vudnäring och så är det även i Sverige. Fiske, jakt 
och hantverk utgör andra traditionella näringar 
som gett försörjning åt många samer. Bland kustsa- 
merna i Nordnorge har fiske men även småbruk 
varit ett dominerande inslag i ekonomin. Bland de 
svenska skogssamerna kan en näringsmässig kom
bination av fångst, renskötsel och gårdsbruk spåras 
åtminstone ett par århundraden bakåt i tiden.

Idag bor de flesta samer i tätorter. Inom renskö-
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tarfamiljerna brukar endast en del av familjemed
lemmarna delta i arbetet med att flytta renarna. 
Renen som transportmedel är för länge sedan ut
bytt mot bil, snöskoter, motorcykel, båt och flyg
plan eller helikopter. Kåtorna ute på renbeteslan- 
den är vanligtvis ersatta med renvaktarstugor. 
Många samer har även lämnat det ursprungliga bo
sättningsområdet och flyttat söderut. Samer finns 
därför spridda över hela Sverige. De som flyttat har 
emellertid i påfallande hög grad behållit kontakten 
med sin kultur och tidigare hembygd.

Även om den samiska befolkningen idag är 
spridd som en minoritet över hela Sverige går det att 
tala om ett samiskt kärnområde med vilket de flesta 
samer kan och vill identifiera sig och där de tradi
tionella näringarna i stor utsträckning lever vidare. 
Inom detta kärnområde är renskötseln betydelsefull 
såväl ekonomiskt som kulturellt. Här har den sa
miska kulturen i hög grad kommit att påverka och 
prägla kulturmiljön. Förutom i de traditionella nä
ringarna och den levande kulturen som uppbärs av 
människorna själva kommer den samiska kulturen
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till uttryck genom kulturlämningar i landskapet och 
genom ort- och naturnamnen.

Detta samernas traditionella bosättningsområde, 
”Såpmi” sträcker sig i Sverige från Treriksröset i 
norr ner till kustområdet i Norrbottens län och vi
dare söderut genom inland och fjäll i Västerbottens 
län, de inre delarna av Västernorrlands och Jämt
lands län till den nordligaste delen av Kopparbergs 
län i söder. I detta vidsträckta område har den sa
miska kulturen på vissa ställen kommit att prägla 
hela kulturmiljön, medan spåren i landskapet på 
andra håll knappt är skönjbara. Genom forskning 
och kulturmiljövård tydliggörs dessa spår och bi
drar till en ökad kunskap om och förståelse för den 
samiska kulturen och dess livsbetingelser.

Traditionella näringar och 
kulturell variation
Samisk kultur uppfattas ofta som liktydigt med 
renskötsel. Naturresurserna inom det nordfenno- 
skandiska området har emellertid bidragit till varie
rande ekonomiska förutsättningar (översikter finns 
i Vorren & Manker 1976, Ruong 1982, Fjellström 
1985). I Sverige utgör fjällsamer och skogssamer två 
olika grupper som anpassat sig till skilda naturmil
jöer. Längs kusterna i Nordnorge finns kustsamer 
och längre österut andra samiska grupper med fiske 
och renskötsel som grund för försörjningen; skolt- 
samerna i gränstrakterna mellan Finland och Ryss
land samt Kolasamerna på Kolahalvön.

Inom det samiska bosättningsområdet i Sverige 
finns och har även tidigare funnits en tydlig ekono
misk differentiering. Renskötsel, fiske, jakt och 
hantverk utgör traditionella näringar men i Sverige 
kan boskapsskötsel och åkerbruk beläggas bakåt i 
tiden, åtminstone till 1600-talet.

Bland kustsamerna (sjösamerna) längs Nordnor- 
ges kuster utgjorde fiske och jakt i havet och de 
närliggande fjällområdena de traditionella näring

arna. I viss utsträckning har jakten och fisket kom
binerats med boskapsskötsel, troligen ända sedan 
medeltiden (Odner 1989). Uppe i Finnmarken be
höll vildrenjakten dock sin stora betydelse ända in 
på 1600-talet. Under 1600- och 1700-talen ökade 
tamrenskötseln i omfattning och en del kustsamer 
specialiserade sig som rennomader. Längre söderut 
längs den norska kusten, söder om Troms, fanns 
också bofasta samer som saknade renar men levde 
av boskapsskötsel och åkerbruk (Kolsrud 1946, 
1955). Denna grupp kom successivt att assimileras 
med den norska bondebefolkningen. Dessa bofasta 
samer skall inte förväxlas med de utarmade svens
ka rennomader som under 1700- och 1800-talen 
slog sig ned i de norska fjordbottnarna.

Skoltsamerna utnyttjade resurserna både i havet 
och i inlandets skogar och sjösystem. Flyttningarna 
styrdes i hög grad av fisket. Skoltsamerna var också 
renskötare men ännu i början av 1900-talet var 
fångstnäringarna av stor betydelse. Kolasamerna 
som bodde längre österut levde på ett likartat sätt 
men bland dem förefaller en viss social differentie
ring ha uppstått redan under 1500-talet. Skriftliga 
uppgifter tyder på att det fanns betydande renhjor
dar som sköttes av anställda drängar (Eidlitz-Kuol- 
jok 1991:93-94).

Av Tanners (1929) undersökning framgår att 
skoltsamernas renskötsel råkat i stort förfall vid 
1900-talets början. Tanner menar att tidigare rådde 
ett slags balans mellan renskötsel och fångst där 
tyngdpunkten mellan näringarna kunde förskjutas 
beroende på omständigheterna. Under inflytande 
av penninghushållningen under 1800-talet koncen
trerade sig många skoltsamer alltmer på de ekono
miska möjligheter som havsfångsten gav. Rensköt
seln trängdes i bakgrunden. Världskrigens händel
ser tvingade dessutom många skoltsamer att överge 
sina gamla marker. Under efterkrigstiden har skolt
samernas renskötsel åter vuxit sig stark.
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Tvångsförflyttning av nordsamer 
Till de yttre faktorer som påverkat förutsättningar
na för den samiska bosättningen och renskötseln 
hör nationalstaternas hävdande av riksgränserna 
på Nordkalotten. Ar 1852 förbjöd Ryssland nors
ka samer att utnyttja sina gamla vinterbetesmarker 
i Finland. För de norska samerna i Kautokeino 
socken blev situationen snabbt ohållbar. En möjlig
het för de nordnorska samerna att kunna fortsätta 
med flyttningarna till Finland var att låta registrera 
sig som svenska medborgare. En källa uppger att 
fram till 1867 hade ungefär 200 personer med 
20 000 renar flyttat från Kautokeino socken i Nor
ge till gränssocknen Karesuando i Sverige. Vid 
1880-talets början skall det i Jukkasjärvi socken ha 
funnits 15 familjer från Kautokeino med 12 000 re
nar. Inflyttningarna skapade en flyttningsrörelse 
söderut inom Torne lappmark. Ar 1888 spärrades 
den ryska gränsen även för svenska samer (Arell 
1983). Samernas tidigare fria rörlighet på Nordka
lotten hade därmed kringskurits ytterligare.

Under 1800-talet medförde nybyggeskolonisa- 
tionen och den snabba befolkningstillväxten en 
ökad konkurrens om markerna såväl i Sverige som 
i Norge. Konflikterna mellan renskötare och jord
brukare blev allt fler. Vid mitten av 1800-talet hade 
norska bosättningar mer eller mindre blockerat de 
traditionella flyttningsvägarna på Tornesamernas 
sommarland och situationen blev alltmer besväran
de. Frågan avgjordes i och med 1917 års svensk
norska renbeteskonvention då renbetesområdet i 
Norge inskränktes betydligt. Enligt den norrbott
niska länsstyrelsens bedömning var det nödvändigt 
att tvångsförflytta hälften av nomadhushållen till 
andra områden inom det svenska renskötselområ
det. Denna förflyttning av nordsamer söderut fick 
en kedjeeffekt inom hela det svenska renskötselom
rådet (Arell 1983, Åhrén 1979). Tvångsförflytt- 
ningen av nordsamerna söderut kom också att 
medföra vissa spänningar i förhållandet till de sa

mer som sedan tidigare bodde i dessa områden. De 
nordsamiska bosättningarna blev ett nytt och del
vis också annorlunda inslag i kulturmiljön.

De renskötselmetoder som utvecklats bland sa
merna längst uppe i norr skilj de sig i viktiga avse
enden från metoderna längre söderut. Nordsamer- 
nas renskötsel var anpassad till skötsel av stora 
renhjordar, ofta med sommarbeten på halvöar och 
öar i Norge. Bland sydsamerna var renhjordarna 
vanligen mindre, vallningen bedrevs mer intensivt 
och renarna mjölkades dagligen under sommar och 
höst. Med nordsamerna infördes en extensiv ren
skötsel där renarna fick ströva mer fritt under stora 
delar av året (Ruong 1982:121-123).

Nordsamernas förflyttning söderut sammanfal
ler i tiden med en allmän övergång från naturahus
hållning till penninghushållning i Lapplands inre. I 
naturahushållningen var tillvaratagandet av ren
mjölken ett viktigt inslag. Genom förbättrade kom
munikationer och den fasta bygdens expansion 
ökade varuutbudet och handeln starkt. Mjölkpro
dukter och mjöl kunde i stor utsträckning erhållas 
genom regelbundna kontakter ihed handlare i fjäll
dalarna. Renskötseln började att i högre grad inrik
tas på slaktprodukter för avsalu. Den intensiva ren
skötseln med mjölkning upphörde och därmed 
bortföll också behovet av att ständigt valla renar
na. Nordsamernas inflyttning påskyndade denna 
omställning i de södra lappmarkerna. Markan
vändning, bosättningsmönster och byggnadstyper 
förändrades vid övergången från intensiv till exten
siv renskötsel. En större grad av bofasthet utveck
lades (Ruong 1937, 1982:123-133). Följden blev 
att samiska kulturmiljöer över praktiskt taget hela 
renskötselområdet i Sverige kom att förändras. Det 
är nödvändigt att effekterna av denna folkomflytt
ning och omställning uppmärksammas inom kul
turmiljövården (Eriksson 8c Sundström 1991).
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Samiska yrken i modern tid 
Eftersom det inte finns någon exakt statistik över 
antalet samer är det svårt att i detalj beskriva den 
näringsmässiga variation som finns och funnits 
bland samerna.

Noggrannare undersökningar av den samiska yr
kesdifferentieringen saknas. Ruong (1982) gjorde en 
översiktlig gruppering av olika samiska yrkeskatego
rier. Ett försök till översiktlig analys idag visar att 
bland de icke renskötande samiska grupperna finns:

1. Personer som tillhör en sameby men huvudsakli
gen ägnar sig åt andra yrken.

2. Fiskare och jägare (en numera liten grupp).
3. Elantverkare (främst de samiska konsthantver

karna).
4. Hemmansägare och gårdsbrukare (idag vanligen 

i kombination med andra yrken).
5. Anställda inom industrin (bl.a. gruvindustrin i 

malmfälten).
6. Anställda i offentlig sektor.
7. Yrkesverksamma inom turistnäringen.

Gränsen mellan icke-renskötande samer och övriga 
svenskar är idag svår att dra. De icke renskötande 
samerna utgör en liten minoritet över hela landet. 
Det är numera svårt att urskilja miljöer med samisk 
prägel utanför själva renskötselområdet.

I några av tätorterna i Övre Norrlands inland 
finns större samiska minoriteter. I viss utsträckning 
speglas detta inom kulturliv och arkitektur som in
spirerats av den samiska kulturen. Orter med större 
samiska minoriteter är Kiruna, Gällivare och Jokk
mokk där förutom bofasta renskötare även finns 
många samer sysselsatta inom andra yrken.

Den kulturellt mest enhetliga samiska gruppen 
utgörs otvivelaktigt av renskötarna. Det är också 
bland de renskötande samerna som den samiska 
identiteten kommer tydligast till uttryck och det sa
miska språket i högsta grad är levande. Idag utgör

renskötarna en minoritet bland samerna men ur 
historiskt perspektiv har de flesta samiska grupper 
i Sverige haft anknytning till renskötseln på ett eller 
annat sätt. Många samer som i samband med ny- 
byggeskolonisationen lämnade renskötseln behöll 
egna skötesrenar som vårdades av aktiva rensköta
re. Detta var särskilt vanligt förekommande bland 
skogssamerna.

De samiska gårdsbrukarna har uppmärksam
mats i studier av bl.a. Ruong och Hansegård (Ru
ong 1960, 1978, Hansegård 1978). Många nybyg
gen i Lappland präglas fortfarande av sitt samiska 
ursprung. I trakterna av Arvidsjaur kan man ännu 
få se en timrad skogssamisk kåta vid sidan av ett 
vanligt bostadshus på gårdsplanen. Byarna Purnu 
och Ratukkavaara i Gällivare kommun uppvisar en 
kombination av jordbruk och renskötsel. Längs 
Stora Lule älvs källsjöar finns också en betydande 
samisk bosättning där gårdsbruk och fiske utgjort 
grunden för försörjningen. Här bedrivs fortfarande 
ett yrkesmässigt fiske. För många samer utgör jak
ten också en viktig bisyssla (Aronsson 1992a).

Samisk bosättning i äldre tid
Samekulturens tidigare utbredning 
Något entydigt svar kan inte ges på frågan om 
samekulturens ursprung. Otvivelaktigt är däremot 
att det traditionella samiska bosättningsområdet 
minskat i omfattning sedan 1700-talet. Vid 1600- 
talets början fanns praktiskt taget ingen annan be
folkning i Lappland än samer. Av äldre kartmateri
al och skriftliga källor framgår att Lappland var 
uppdelat i s.k. lappskatteland för vilka enskilda sa
mer betalade skatt. De sydligaste skogssamiska 
lappskattelanden har kunnat påvisas i norra Ånger
manland (Westerdahl 1989:29-31). I Jämtland 
fanns de s. k. skattefjällen.

29



De skriftliga källorna visar att det sedan lång tid 
tillbaka också funnits en samisk minoritet i Norr
lands kustområden. I kustområdet vid Kalix och 
Torne älvar bedrivs fortfarande skogssamisk ren
skötsel. Samer har tidigare även funnits spridda 
som en liten minoritet på landsbygden så långt sö
derut som i Mellansveriges skogstrakter. Nomadi
serande renskötsel finns omtalad i Gästrikland och 
Västmanland (Svanberg 1981). I biblioteket vid 
Uppsala universitet finns en uppteckning från 
1700-talet med mer än 1500 ord från den samiska 
dialekten i Valbo socken i Gästrikland (Larsson 
1991). Under 1800-talet fanns även samer i norra 
Uppland (Svanberg 1981). Det finns också uppgif
ter om att renskötande samer vistats i norra Värm
land under 1700-talet (Larsson 1954). En sydlig ut- 
löpare av renskötselområdet utgör ännu idag Hed
marks fylke i södra Norge.

Det behöver knappast råda någon tvekan om att 
1800-talets kraftiga befolkningsökning och sam
hällsomvandling på ett avgörande sätt kom att änd
ra de ekonomiska förutsättningarna för en samisk 
hushållning baserad på traditionella näringar. För
utom i det inre av Lappland trängdes samerna un
dan eller assimilerades. Processen kan ofta följas i 
detalj genom det skriftliga källmaterialet. Hultblad 
(1968) har i sin studie av övergången från noma
dism till agrar bosättning i Jokkmokks socken i 
Norrbottens län analyserat händelseförloppet ned 
till individnivå. Under 1800-talet blev samerna en 
minoritetsbefolkning även i Lappland.

Lappmarkens indelning och äldre samiska 
samfälligheter
Under medeltiden låg rätten att handla med samer
na i händerna på förmögna storbönder vid Botten- 
vikskusten, de s.k. birkarlarna. För dessa rättighe
ter betalade birkarlarna skatt till kronan. Birkarlar
na hade delat upp samernas land mellan sig. Deras

handelsdistrikt kallades lappmarker. Områdena 
följde i stort sett de stora älvarnas vattensystem. 
Dessa lappmarker var Kemi lappmark i Finland 
och Torne, Lule och Pite lappmarker i Sverige. 
Inom Ume lappmark fanns däremot inga birkarlar. 
Här skattade samerna direkt till kungen.

Under Gustav Vasa och hans söners tid ville kro
nan öka skatteintäkterna och kontrollera skinn
handeln i lappmarkerna. Gustav Vasa tillsatte där
för särskilda lappfogdar. Skatten började tas upp 
inom särskilda distrikt s.k. lappbyar. Dessa skatte
distrikt fanns kvar ända in på 1800-talet. Det bru
kar anses att dessa lappbyar har sin bakgrund i en 
ursprunglig samisk social organisation, en ”siida”. 
Denna äldre ”siida” skiljer från den ”sita” som är 
känd bland rennomaderna i sen tid. Denna yngre 
”sita” utgörs av ett flyttlag bestående av några fa
miljer som samarbetar inom renskötseln (Beach
1981, Ruong 1982:38).

Vorren (1980) har i en studie visat hur stora delar 
av det samiska bosättningsområdet tidigare var in
delat i ”siida”-områden, vilka skulle kunna mot
svara olika gruppers fångstdistrikt inom ett samiskt 
fångstsamhälle. Dessa ”siida”-områden skiljer sig i 
sin rundade geografiska form från den långsmala 
utformning som samebyarna senare fick efter an
passning till rennomadismens markanvändning och 
arealdisponering. Vorren hänvisar till skoltsamer- 
nas ”siida”-ordning där ett större antal familjer 
hade ett gemensamt territorium och en gemensam 
vinterby. Dessa byar som fanns bland skoltsamerna 
ännu vid 1900-talets början brukar anses represen
tera en ursprunglig samisk samhällsorganisation 
före rennomadismens genombrott (Tegengren 
1952, Hultblad 1968, Vorren 1980, Lundmark
1982, Mulk 1983, Olsen 1987, Bergman 1990).

Invändningar har gjorts mot användningen av
skolternas historiskt kända bysamhällen som mo
dell för att tolka tidigare social organisation bland 
samerna i väster. Eidlitz Kuoljok (1987, 1991) har
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Samiskt vinterviste i Tornedalen. Tecknat av Outhier den 27 december 1736. (Outhier 1982.)

visat att skoltsamernas vinterbyar organiserades 
under stark påverkan från den ryska administratio
nen.

Det finns bland nordiska forskare en spridd upp
fattning att östsamerna skulle representera ett mer 
ursprungligt samiskt samhälle än de västliga samer- 
nas (Tegengren 1952, Hultblad 1968, Lundmark 
1982, Mulk 1994). Skolt- och Kolasamernas liv 
har dock under århundraden kommit att präglas av 
kontakterna med omvärlden. Redan under 1500- 
talet var förbindelserna livliga under sommarmå
naderna då ryssar, norrmän, karelare, holländare, 
danskar, fransmän och t.o.m. portugiser besökte 
kusterna. I den vikingatida Ottar-relationen finns 
också en seglats till detta östliga område beskriven. 
Under flera århundraden har östsamerna påverkats 
av den nära kontakten med rysk kultur. Detta är

särskilt iögonfallande beträffande klädedräkten 
som är starkt influerad av den ryske bondens 
dräktskick (Fjellström 1985:41-44, 91-93). Eidlitz 
Kuoljok (1987, 1991) har särskilt pekat på åtgär
der av den ryska administrationen som bidragit till 
utformningen av östsamernas bysamhällen som de 
är kända i sen tid. Den ortodoxa kyrkan och dess 
kloster har också utövat sitt inflytande på östsa
mernas sociala organisation. Gemensamma bybild
ningar av munkar och skoltsamer fanns redan un
der 1500-talet (Tanner 1929:166).

Med hänvisning till etnografiska undersökningar 
av vildrenjägarnas kultur i norra Eurasien påpekar 
Eidlitz Kuoljok (1991) att det inte finns några kän
da etnografiska exempel på att fångstfolk i taigan 
och på tundran hade gemensamma vintersamlings
platser. Vinterns försörjningssvårigheter medförde
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istället att de nordliga jägarfolken spred ut sig fa
miljevis eftersom den individuella jakten då gav 
mer. Möjligheterna till ett givande fiske under som
marmånaderna gjorde det däremot möjligt att för
sörja en större grupp människor på en gemensam 
sommarboplats.

Uppkomsten av gemensamma vintervisten skulle 
därför kunna förklaras mot bakgrund av de möns
ter för kontakter och utbyte med omvärlden som 
utvecklades i norra Fennoskandia under medelti
den och vid nya tidens början. De historiskt kända 
vinterbyplatserna är belägna i anslutning till kända 
vinterfärdvägar i lappmarken (Hoppe 1945, Jo
hansson 1975). Sambandet mellan marknad, ting 
och skatteuppbörd i lappmarkerna har också be
lysts av Bergling i en studie av kyrkstädernas upp
komst i Övre Norrland (1964).

Samernas sociala organisation kan även diskute
ras ur ett annat perspektiv. En strikt genomförd ter
ritoriell organisation är typisk för samhällen organi
serade som stater. Med den statliga administratio
nen infördes en territoriell organisation för skat
teuppbörd. På detta sätt fungerade samebyarna som 
skattedistrikt för den svenska staten. En social ge
menskap bestående av sina medlemmar oberoende 
av geografiska gränser är däremot typisk för fångst- 
och nomadsamhällen utan statlig organisation (Se- 
mionov 1982, 1986, Aronsson 1991a:109 -111). 
Khazanov har visat att diskreta sociala strukturer 
av olika genealogisk räckvidd och med förmåga till 
sammanslagning eller uppdelning beroende på situa
tionen är typiska för nomadsamhällen (Khazanov 
1984:124-144). Samernas rika terminologi för 
släktskap antyder att släktbanden tidigare var det 
viktigaste sociala bandet. Ruong har påpekat att 
tydliga likheter finns med förhållanden längre öster
ut (Ruong 1982:38-44). Eidlitz Kuoljok (1987) har 
hänvisat till den organisation i klaner som tidigare 
fanns i Sibirien. Bland Sibiriens nomader fungerade 
klanerna som större sociala gemenskaper ovanför

mindre släktskapsbaserade grupper och arbetslag. 
De olika klanerna hade sina egna traditioner och of
ferplatser (Vainshtein 1980:233-248).

Lappskattelanden
Lappskatteland är ett kameralt begrepp som be
tecknar ett landområde som enskilda samer betala
de skatt för. Det finns delade meningar om samerna 
ursprungligen ansågs äga dessa skatteland eller om 
de bara uppläts med nyttjanderätt. Uppenbart är 
dock att samernas rätt till landen tidigare respekte
rades av staten och domstolarna (Korppijaakko 
1985). Inom nuvarande Norrbottens och Väster
bottens län var ordningen med lappskatteland täm
ligen fast. I Jämtland och Härjedalen fanns s.k. 
skattefjäll om vilka en omfattande rättstvist fördes 
mellan åren 1966 och 1981 (Ruong 1982:51-52, 
211-212). Skattefjällen finns redan upptagna i 
1600-talets jordeböcker (Larsson 1979). HD ansåg 
i sin dom att samerna hade en stark nyttjanderätt 
men inte äganderätt till dessa skattefjäll. Beträffan
de lappskattelanden i landets nordligaste delar 
konstaterade domstolen att samerna ansågs ha haft 
ett starkare rättsskydd för dessa.

Även om det finns en del oklarheter kring lapp- 
skattelandens status går det att konstatera att rät
ten till landen behandlades som fast egendom. 
Skatteland kunde köpas, säljas, hyras ut, förvärvas 
genom gåva, överlåtelse, testamente eller giftermål. 
I allmänhet åberopades urminnes hävd för rätt till 
skatteland. Formellt uppläts landen till enskild per
son men i praktiken delades rätten till landet med 
hela familjen. Innehavet av lappskatteland fastställ
des av domstol. När domstolarna försökte lösa 
tvister om lappskattelanden gav man i allmänhet 
företräde åt den som kunde åberopa urminnes 
hävd eller arvsrätt men efterhand vann behovsprin- 
cipen inträde (Prawitz 1967).

Termen lappskatteland är visserligen ett kame-
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Skogssamiska lappskatteland som tidigare funnits i södra 
Åsele eller Ångermanlands lappmark. Alla land har inte 
varit samtidiga. (Gustafsson 1979, Westerdahl 1986.

ralt begrepp men det förefaller troligt att denna 
landindelning har sin bakgrund i ett traditionellt 
mönster för resursutnyttjande. Lappskattelanden 
har nyligen behandlats i en studie av den samiska 
bosättningen i Gällivare under perioden 1550-1750 
(Sköld 1992). Ett liknande mönster för resurs
utnyttjande på familjebasis kan också återfinnas 
bland skoltsamerna (Tanner 1929).

Skogssamernas skatteland utgjordes av stora

sammanhängande områden som nyttjades gemen
samt av landlaget som kunde bestå av en eller ett 
par närbesläktade kärnfamiljer. Inom detta lapp
skatteland vistades man hela året. Gränserna mel
lan landen utgjordes oftast av framträdande drag i 
naturen som bergsryggar och vattendrag. En ge
nomgång av skattelanden i Lule älvdal har visat att 
skogssamernas skatteland samlade sig längs de sto
ra sjökedjorna samt uppe i dödisområdena öster
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och väster om älvdalen (Hultblad 1968, Sköld 
1992:134-135). I dödisområdena erbjöd de många 
småsjöarna samt blandningen av myrarnas som
marbeten och bergens lavmarker goda förutsätt
ningar för skogsrenskötsel, fiske och jakt.

I fjällområdet var landindelningen inte alltid lika 
konsekvent genomförd. Här fanns även allmännings- 
land framför allt längs flyttlederna. Detta var en an
passning till den mer omfattande renskötseln i fjällen. 
Det förekom även att enskilda samer hade flera land 
längs flyttningsvägen mellan fjällen och skogslandet. 
Det var också brukligt att fjällsamer hyrde in sig på 
skogssamernas land för att få vinterbete till sina re
nar. De samer som saknade egna land kunde vistas 
på allmänningarna tills de kunde förvärva eget land.

När renskötseln expanderade under 1700-talet 
ökade trängseln på betesmarkerna. Skattelanden 
tenderar att delas upp i mindre enheter. Samtidigt 
uppkommer en konkurrens med nybyggarna om 
rätten till land och vatten (Sköld 1992:45-46).

Vid 1800-talets början blev det vanligt att läns
styrelsen beslutade angående besittningsrätten till 
skattelanden. Detta förfarande innebar ofta att sa- 
merna fick gå från sina land om myndigheten be
dömde att dessa behövdes till hemmansjord eller 
för annat mer angeläget ändamål.

I samband med den s.k. awittringen i lappmarkerna 
under 1800-talet då hemmanens gränser fastställdes, 
försvagades samernas rätt till lappskattelanden ytterli
gare. Mot slutet av 1800-talet slutade länsstyrelserna 
med att fastställa nya inrymningar på lappskattelan
den (Ruong 1982:51-53). I Västerbottens län behöll 
dock de kvarvarande skattelanden sin giltighet ända 
fram till 1927 (Eriksson & Sundström 1991).

Det har gjorts flera försök att rekonstruera grän
serna för lappskattelanden. För Ume lappmark 
finns en karta från 1671 i Lantmäteriets arkiv som 
visar indelningen i lappskatteland och samevistenas 
lägen på landen. Inom övriga lappmarker har för
sök gjorts att rekonstruera lappskattelanden med

hjälp av uppgifter ur de skriftliga källorna (Gus
tafsson 1979, Hultblad 1968, Sköld 1992).

Lappmarksgränsen och lappkodicillen 
Den formella startpunkten för nybyggeskolonisatio- 
nen i Lappland kan 1673 års lappmarksplakat anses 
vara. En översiktlig analys av kolonisationsförloppet 
och dess historiska bakgrund har presenterats av 
Arell (1979). Bakgrunden till statens intresse för ko
lonisationen var de silverfyndigheter som upptäckts 
och börjat exploateras i Nasafjäll och Kedkevare. 
Nybyggare utlovades skattefrihet under 15 år samt 
frihet från knektutskrivning. Plakatet fick ingen stör
re effekt och förmånerna för nybyggarna upprepa
des i ett nytt plakat från 1695. I detta nya plakat 
stadgades dock ett uttryckligt förbud mot överflö
digt svedjande. Vid denna tid fanns inget större be
folkningsöverskott i kustlandet och intresset för att 
söka sig till lappmarken var litet. Framför allt var 
det ett mindre antal finnar som sökt sig till lappmar
kerna vid denna tid. I deras mönster för resursut
nyttjande ingick bränning av skog för sädesodling 
och för att åstadkomma bete för kreaturen, vilket 
medförde konflikter med samerna (Aronsson 1995).

Under 1700-talet ökade intresset för lappmar
kens uppodling. Från statens synpunkt var syftet 
med kolonisationen att skapa nybyggen som kunde 
bli bärkraftiga beskattningsobjekt. 1749 års lapp- 
marksreglemente kom att bli bestämmande för den 
fortsatta kolonisationen. Nybyggarens rättigheter 
och skyldigheter mot staten och rennäringen preci
serades. Nybyggarna skulle inte ägna sig för myck
et åt jakt och fiske. En gräns sattes vid 5 km från 
nybygget. Nybyggesrättigheterna öppnades nu 
även för samerna. Lappmarksmissionären Pehr 
Högström ansåg att lämpliga nybyggare kunde re
kryteras bland samerna. I samband med sina mis
sionsresor till Gällivare hade Högström själv mött 
samiska nybyggare (Högström 1747).
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I samband med 1749 års lappmarksreglemente 
drogs den s.k. lappmarksgränsen upp under åren 
1751-53. Gränsen fastställdes genom en serie för
rättningar i fält. Denna gräns kan också ses som en 
första odlingsgräns. Ovanför denna gräns gällde 
särskilda bestämmelser för förhållandet mellan sa
mer och nybyggare.

En annan viktig händelse för samerna under 
1700-talet var att den svensk-norska gränsen be
stämdes 1751 och fick den sträckning som den 
fortfarande har. Utan hänsyn till denna gräns fast
ställdes i ett särskilt bihang, en s.k. kodicill till 
gränstraktaten att samerna efter gammal vana 
skulle få flytta med sina renar mellan de båda rike
na. Detta skulle inte bara gälla i fredstid utan även 
under krig. Det bestämdes också att ingen skulle 
behöva betala skatt i mer än ett land. Denna kodi
cill var av stor betydelse för samerna men den kom 
att till stor del sättas ur spel när Sverige förlorade 
Finland till Ryssland 1809. Följden blev att norska 
samer gick miste om rätten till renbete i Finland. 
Detta blev också inledningen till en stor folkom
flyttning som kom att påverka större delen av sa
mer nas bosättningsområde i Sverige.

Vid mitten av 1700-talet hade således svenska 
”Fappland” fått sin geografiska utsträckning fixe
rad i den form landskapet fortfarande har på kar
torna. Det samiska bosättningsområdet i Jämtland 
tillhörde tidigare Norge men införlivades med Sve
rige 1645 när Jämtland blev svenskt. I samband 
med gränstraktaten med Norge 1751 blev även 
Idre och Särna socknar i Dalarna svenska, medan 
Sverige avstod från sina landanspråk uppe i den 
norska Finnmarken.

Odlingsgränsen och kolonisationen 
Vid flera olika tillfällen i historien diskuterades 
tanken att de områden som bättre lämpade sig för 
renbete borde undantas från jordbrukskolonisa-

tion. Tillkomsten av lappmarksgränsen 1751 kan 
ses som ett försök att reglera förhållandet mellan 
olika näringar.

Under 1800-talet tog nybyggeskolonisationen 
fart på allvar och konflikterna mellan jordbrukare 
och renskötare blev allt fler. Beslutet om en od
lingsgräns togs 1867. Odlingsgränsen har ibland 
missuppfattats som något slags naturgeografisk 
barriär. Gränsen avsåg att utgöra en demarkations
linje mellan kolonisations- och rennäringsintresse- 
na. Odlingsgränsen skulle markera de områden 
vilka i fortsättningen uteslutande skulle begagnas 
som renbetesland (Arell 1979:20).

Odlingsgränsen kom dock inte att bli något defi
nitivt hinder för den fortsatta kolonisationen. Re
dan från början fanns åtskilliga nybyggen ovanför 
gränsen och området kom ganska snart att öppnas 
för en än mer omfattande kolonisation i samband 
med exploateringen av de stora malmfyndigheterna 
och vattenkraftstillgångarna i Lappland.

Sockenlapparna
En grupp som särskilt bör uppmärksammas är de 
s.k. sockenlapparna. Sockenlapparna har varit en 
tämligen okänd samisk grupp på landsbygden utan
för renskötselområdet (Svanberg 1981). De behöll 
dock förvånansvärt länge sin kulturella identitet 
men assimilerades mot slutet av 1800-talet. Socken
lapparna var bosatta på landsbygden ända ner i 
Mellansveriges skogstrakter. De kunde utgöras av 
gamla och sjuka men framför allt av socknen antag
na och beskyddade samer. Sysslan som sockenlapp 
fastställdes av socknen. I sockenlappens sysslor 
kunde ingå arbetsuppgifter som övriga sockenbor 
inte ville åta sig att utföra, t.ex. hästslakt. Förutom 
de av socknen fastställda sysslorna bedrev socken
lapparna även jakt och fiske samt renskötsel i mind
re skala. Efterhand specialiserade sig sockenlappar
na mer på hantverk men i likhet med andra hant-
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Socknar där socken
lappar varit bosatta. 
(Svanberg 1981.)

verkargrupper kom de att konkurreras ut i sam
band med industrialiseringen under 1800-talet.

Sockenlapparna kan spåras tillbaka till 1600-ta- 
let. I vissa fall är det sannolikt att sockenlapparna 
härstammar från lappmarken. Det gäller framför 
allt socknarna nära lappmarksgränsen. I andra fall 
kan man konstatera att de representerar en slags 
särpräglad, sydlig skogssamisk kultur. Spåren efter

sockenlapparna kan idag utgöras av ortnamn som 
”Lapptorpet” och ”Lappkojan” som var vanliga 
beteckningar på bosättningarna (Westerdahl 
1986:120). Det har diskuterats bland arkeologer 
om sockenlapparna möjligen utgör ättlingar till en 
förhistorisk fångstbefolkning i Mellansveriges 
skogstrakter (Zachrisson 1992).
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Möten med omvärlden
Kontakter i förhistorisk tid 
När inlandsisen dragit sig tillbaka började männi
skor vandra in till Sverige. Dagens begrepp om 
folk, land och nationer kan inte tillämpas på denna 
avlägsna forntid. De första människor som följde 
isranden norrut var vildren jägare, men vi vet ingen
ting om deras språk eller om några nu levande 
människor är ättlingar till dem.

Den tidigaste invandringen till Norrland kan ha 
kommit från väster och sydväst under perioden 
7000-6000 f. Kr. Längs den norska kusten fanns då 
den mesolitiska fosnatraditionen. Det är också 
möjligt att en invandring från öster ägt rum norr 
om Bottenvikens innersta del. Det kan inte heller 
uteslutas att en invandring skett norrifrån, från den 
nordnorska mesolitiska Komsakulturen (Baudou 
1992:54-60). Här måste dock påpekas att området 
norr om Lule älvdal är praktiskt taget outforskat 
från arkeologisk synpunkt. De nyligen i Kalix älv
dal upptäckta boplatserna med östlig kamkeramik 
visar att öst-västliga kontakter fanns redan tidigt 
under stenåldern (Halen 1994).

Under perioden 2000-800 f. Kr. knyts Norrland 
närmare till en östlig föremåls- och symbolvärld 
(Baudou 1992). Typiska föremål är spjutspetsar 
och pilspetsar i kvartsit och liknande material. I 
kustområdet förekommer stora boplatsvallar som 
t.ex. vid Fattenborg längs Töre älv. Ekonomin har 
grundats på sälfångst, fiske och jakt (Bertvall 
1991). Vid Fattenborg finns också stensättningar 
som typmässigt skiljer sig från de stora bronsål- 
dersrösen av sydskandinavisk typ som förekommer 
upp till trakterna av Piteå vid Bottenvikskusten.

Under yngre bronsålder och förromersk järnål
der (800 - Kr.f.) utbildas en tydlig kulturgräns i 
mellersta Norrland. Norr om gränsen har påträf
fats lerkärl med asbestinblandning och holkyxor av 
brons samt gjutformar med motsvarigheter i den

ryska Ananino-kulturen. Asbestkeramiken och 
Ananinobronserna brukar sättas i samband med en 
samisk fångstkultur. Asbestkeramiken finns i två 
varianter. I den ena varianten är keramiken magrad 
med asbest medan den andra huvudsakligen består 
av asbestfibrer som kittats samman med lera. Hul
dien (1991) menar att de värmebeständiga asbest
krukorna kan ha använts i samband med brons- 
gjutning.

Första årtusendet e. Kr. i Norrland präglas av en 
genomgripande omvälvning av ekonomi och sam
hällsförhållanden. Under perioden 0 - 600 e.Kr. 
växer bondebygden fram i Mellannorland. En om
fattande järnproduktion förekommer i Jämtland, 
Hälsingland och norra Finland (Magnusson 1986, 
Schulz 1986, Mäkivuoti 1987). Karaktäriserande 
för järnålderns bond bygd är stora järnåldershus av 
den typ som påträffats i Gene och Trogsta (Ram- 
qvist 1983, Liedgren 1992).

Inlandets och fjällens boplatser kännetecknas av 
härdar och kåtatomter. Rumsindelningen av kåtor
na har motsvarigheter längre österut (Aronsson 
1991a:106-109). De långväga kontakterna mellan 
Lappland och Sibirien tycks fortsätta om än i mins
kad omfattning. Renskötseln blir ett inslag i hus
hållningen i inlandet och fjällen. Det för Norrland 
typiska boplatsmaterialet med pilspetsar, skrapor 
och avslag i kvarts och kvartsit försvinner. Stenred
skapen har ersatts av metallföremål (Baudou 
1988a:15). De arkeologiska fynden från järnåldern 
i Övre Norrland visar en ökad interaktion med om
världen, fram mot slutet av perioden (Serning 
1960, Zachrisson 1976). På ett tiotal samiska of
ferplatser har ett stort antal metallföremål påträf
fats, bl.a. pilspetsar, smycken och mynt huvudsakli
gen från tiden 1000 - 1350 e.Kr. (Zachrisson 
1984).

Baudou menar att det var kommersiella faktorer i 
den sena järnålderns och medeltidens kustbygder 
som stimulerade till ett ökat utnyttjande av inlan-
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dets resurser. De förändringar av bosättningsmöns- 
tren som kan iakttas i inlandet och fjällen kan där
för ses mot bakgrund av kontakterna med omvärl
den. Redan under järnåldern kom det samiska 
samhället att starkt påverkas av världen utanför 
(Baudou 1988a).

B ir karlarna
Fram till 1300-talet kännetecknas kulturutveck
lingen i Övre Norrland av sambanden österut. Un
der 1300-talet expanderar det svenska riket utmed 
Norrlandskusten. Birkarlarna omtalas första gång
en i ett dokument från 1328. Där stadgas att bir- 
karlarnas färder och handel inte fick störas och inte 
heller samernas jakt. Namnet birkarlar förekom
mer i ytterligare några skriftliga källor från medelti
den och 1500-talet. Birkarlarna beskrivs som en 
grupp rika bönder med privilegium att beskatta 
och driva handel med samerna. Birkarlarna var bo
satta i Torne, Lule, Pite och Kemi socknar.

Birkarlarnas ursprung har länge intresserat fin
ska och svenska historiker. Litteraturen på området 
är omfattande. Det har spekulerats om birkarlar
nas ursprung ända sedan Olaus Magnus tid. Histo
rikern Jaakkola lade fram en teori som bygger på 
birkarlarnas egna traditioner om ett ursprung i 
Pirkkala socken i Finland. Denna åsikt försvarades 
senare av Lukko. Nordlander försökte däremot 
sammanställa ordet birkarl med staden Birka. 
Steckzén (1964) hävdade att dessa tolkningar inte 
håller vid en källkritisk granskning. Han föreslog 
istället att ordet birkarl innehöll en förvanskning 
av det gamla svenska ordet ”bjur” som betyder bä
ver. Birkarlarna skulle således ha varit svenska bä
verjägare som drev handel med samerna. Det finns 
dock inga belägg för att birkarlarna var bäverjäga
re och Steckzén har även fel då han förutsatte att 
birkarlarna genomgående varit svenskar (Fjell- 
ström 1965).

Vahtola (1987, 1991) menar att uppkomsten av 
birkarla-systemet kan förklaras mot bakgrund av 
de specifika historiska förutsättningar som rådde 
vid Bottniska viken. Namnets förled birk åsyftar en 
rättskrets med särskild jurisdiktion och efterleden 
är det svenska ordet karl ”fri man, bonde”. Birkar
lar fanns under medeltiden endast i området mellan 
Pite och Torne älvar men senare även i Kemi älv
dal.

Under 1200- och 1300-talen hade Sverige säkrat 
sitt inflytande upp till Skellefte älv. Kemiälvsområ- 
det tillhörde den karelsk-novgorodska intressesfä
ren. De särskilda handelsrättigheter som gavs bön
derna vid Bottenviken kan ses som en åtgärd av 
svenska kronan för att vinna inflytande i detta vik
tiga område. Ortnamnen i området antyder också 
ett medeltida finskt befolkningsinslag. De bönder 
som sedan tidigare besökt samerna fick privilegium 
på lappmarkshandeln mot att de betalade en när
mast symbolisk skinnskatt till den svenske kungen.

Efterhand som kronan byggt upp sitt eget admi
nistrations-, skatte- och handelssystem från mitten 
av 1500-talet och fram till 1600-talets början av
skaffades birkarlarnas privilegier. Ar 1605 fastställ
des slutligen att lappmarkshandeln i fortsättningen 
skulle ske vid bestämda tidpunkter på särskilda 
marknadsplatser. På detta sätt tillkom bl.a. den väl
kända Jokkmokks marknad i Lule lappmark (Berg- 
ling 1964:160-167).

Marknad, mission och skola 
För den svenska kronan utgjorde lappmarkernas 
införlivande med riket länge ett problem. Vid 
1600-talets början blir denna strävan mer målmed
veten. De åtgärder som vidtogs kan sättas i sam
band med Karl IX:s ishavspolitik. De världsliga 
och kyrkliga intressena gick här hand i hand. För 
att kontrollera handeln, ordna med skatteuppbörd 
och genomföra en kyrklig organisation sände Karl
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IX ut kommissarier för att rekognoscera lämpliga 
platser för kyrkor och samlingsplatser. Ambitionen 
var att bygga åtminstone en kyrka i varje lapp
mark. År 1607 fanns kyrkor i Lycksele, Arvidsjaur, 
Jokkmokk och Enontekis. Under 1630-talet inrät
tades även en lappskola i Lycksele, den s.k. Skytte- 
anska skolan. Skolan fick sitt namn uppkallat efter 
Johan Skytte som verkade för skolans inrättande 
(Henrysson 1993).

De nyinrättade församlingarna i lappmarken 
återlades dock redan 1617 till moderförsamlingar
na vid kusten. Prästerna hade visat sig ovilliga att 
bosätta sig i lappmarken och deras kunskaper i sa
miska var alltför bristfälliga för att de skulle klara 
sitt arbete. Upptäckten av silvermalmen i Nasafjäll 
aktualiserade emellertid på nytt frågan om en kyrk
lig organisation i lappmarken (Bäärnhielm 1976). I 
samband med lappmarksplakatets tillkomst 1673
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I Fatmomakke bryts olika tider och kulturer. Här finns de för Västerbotten typiska kåtorna, helt täckta av bräder. Fatmomakke är nr 19 
på kartan över kyrkstäderna.

skildes lappmarksförsamlingarna åter från moder
socknarna vid kusten.

I anslutning till kyrkorna och marknadsplatserna 
uppstod kyrkstäder med kyrkstugor och kyrkkåtor. 
De norrländska kyrkstäderna har utförligt behand
lats i en studie av Bergling (1964). Arvidsjaurs sa
miska kyrkstad utgör ett exempel på en kyrkstad 
som växte upp i anslutning till en av de kyrko- och 
marknadsplatser som inrättades vid 1600-talets 
början. Denna kyrkstad får sin samiska karaktär av 
de pyramidformiga skogssamiska timmerkåtorna. 
Senare byggs fler kyrkstäder upp. Som exempel kan 
nämnas lappstaden i Fatmomakke i södra Lapp

land. Denna tillkom i slutet av 1700-talet och kän
netecknas av de talrika koniska brädkåtorna, de 
timrade bodarna och timmerstugorna i fjällterräng
en.

Marknadsplatserna hade inte bara en funktion 
för genomförande av rent ekonomiska transaktio
ner. Socialantropologiska aspekter kan också an
läggas på marknaden som företeelse. Marknaden 
spelade en viktig roll inom det sociala livet. Mark
nadsplatsen utgjorde en viktig samlingspunkt för 
befolkningen inom ett större geografiskt område.

De marknadsplatser som inrättades i lappmar
kerna vid 1600-talets början kom härvid att ersätta
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tidigare mönster för utbyte och social gemenskap. 
Bilden av tidigare förhållanden skulle inte vara full
ständig om inte marknaderna vid den norska kus
ten även tas med i analysen. Lappmarknaderna på 
den norska sidan var sommar- och höstmarknader. 
Under sommaren uppehöll sig många svenska ren
nomader vid den norska kusten. Betydelsen av sa- 
mernas handelskontakter i Norge har särskilt fram
hållits av Fjellström. Det berömda samiska dräkt
silvret har också till stor del tillverkats av silver
smeder i Norge (Fjellström 1962).

Varutransporter sommartid längs den norska 
kusten erbjöd inga större svårigheter. Vintermark
naderna på den svenska sidan kan förklaras mot 
bakgrund av svårigheterna att frakta större mäng
der varor i väglöst land. Transporterna underlätta
des av vinterföret. Även före inrättandet av fasta 
marknadsplatser i lappmarken 1605 förekom där
för vintermarknader. Det finns ett samband mellan 
de äldre vintervistena och handelsvägarna i lapp
marken (Hoppe 1945). Uppkomsten av gemen
samma samiska vintervisten kan sannolikt ses mot 
denna bakgrund. Marknaderna blev även viktiga 
som samlingsplatser inom det samiska lokalsam
hället.

I samband med inrättandet av bestämda mark
nadsplatser i lappmarken gjordes stora ansträng
ningar att omvända samerna till kristendomen. 
Skolundervisning i lappmarken motiverades med 
samernas kristnande. För detta ändamål byggdes 
förutom kyrkorna särskilda skolor som den redan 
nämnda Skytteanska skolan i Lycksele. År 1732 in
rättades en skola för samerna i Jokkmokk, följd av 
skolor i Arjeplog, Jukkasjärvi och Karesuando. 
När Gällivare avskildes från Jokkmokk som egen 
socken 1742 inrättades där en särskild lappskola 
1744.

Undervisningen av nomaderna erbjöd särskilda 
svårigheter. Här fanns två inriktningar: den ena 
att undervisningen skulle vara knuten till kyrkor

och fasta skolor; den andra att undervisningen 
skulle vara ambulerande mellan samernas visten. 
En ambulerande undervisning startade under 
1740-talet i form av s.k. kateketskolor med vand
rande lärare.

Undervisning i ambulerande kateketskolor och 
särskilda lappskolor bedrevs fram till 1916. Däref
ter organiserades undervisningen på annat sätt. De 
bofasta samernas barn hänvisades till de vanliga 
byskolorna. För nomadernas barn inrättades sär
skilda nomadskolor där en del av undervisningen 
ägde rum i anslutning till sommarvistena i fjällen. 
Barnens ferier förlädes till vår och höst. Under vin
tern fick nomadbarnen följa den ordinarie under
visningen i byskolorna. De pyramidformade hus- 
hållskåtorna från åren 1919-20 i Killingi i Gällivare 
kommun påminner om denna epok i skolundervis
ningens historia bland samerna (Strand 1977).

Kommunikationernas utveckling, nomadisering- 
ens successiva upphörande, modernisering och 
samhällsomvandling under 1900-talet medförde att 
de gamla kyrk- och marknadsplatserna förlorade 
sin tidigare ekonomiska och politiska betydelse. I 
samband med speciella kyrkhelger lever de kvarva
rande kyrkstäderna dock fortfarande upp igen. 
Även om marknadsplatserna förlorat sin tidigare 
ekonomiska roll har de fortfarande viktiga sociala 
och kulturella funktioner att fylla. Jokkmokks vin
termarknad är idag vida känd som en kulturell mö
tesplats med deltagare från både när och fjärran. I 
denna mening utgör Jokkmokks vintermarknad ett 
stycke levande kulturhistoria där långväga besökare 
kanske för första gången möter den samiska kultu
ren.
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Den moderna renskötseln och 
samebyn
Renbeteslagarna och samebyarna 
Den första renbeteslagen kom till 1886. Den revi
derades senare 1898 och 1928. Lagen från 1928 
kom att gälla ända fram till att den nya rennärings
lagen antogs 1971 (reviderad 1993). Renbetesla
garna har i hög grad varit styrande för samiskt nä- 
ringsutövande under mer än ett sekel (Fjellström 
1985:151-153, 506-509, Svonni 1974).

Rennäringslagen innehåller föreskrifter om ut
övande av renskötseln, om rennäringens organisa
tion och inom vilka områden renskötsel får bedri
vas. Ovanför odlingsgränsen i Norrbottens och 
Västerbottens län och nedanför denna gräns på sta
tens mark eller på renbetesland där skogsrenskötsel 
av ålder bedrivits under vår, sommar och höst får 
renskötsel bedrivas hela året. I Jämtland får ren
skötsel bedrivas på renbetesfjällen och inom de 
områden i Jämtlands och Kopparbergs län som sär
skilt upplåtits för renbete. Nedanför lappmarks- 
gränsen i Norrbottens län får skogsrenskötsel be
drivas efter särskilt tillstånd av Lantbruksnämn
den, koncession. Denna renskötsel får bedrivas där 
den av ålder funnits samt om den är till gagn för 
ortsbefolkningen och sköts på ett ändamålsenligt 
sätt.

Renskötselområdet är indelat i distrikt, s.k. same
byar (före 1971 kallade lappbyar för vilka byord
ningen fastställdes av länsstyrelsen). För att bedriva 
renskötsel krävs medlemskap i en sameby. Same
byn fungerar som en ekonomisk samfällighet och 
har en styrelse som ansvarar för verksamheten. 
Samebyarna organiserades i samband med renbetes- 
lagstiftningen. Tidigare förhållanden kan därför 
inte förklaras med utgångspunkt från denna byin
delning. Samebyarna kan inte heller liknas vid 
andra bybildningar, som t.ex. jordbruksbyarna.

Medlemmarna i samebyn är vanligen bosatta på 
olika orter. I princip kan vem som helst äga renar 
men skötseln av renarna är förbehållen samerna. 
Renskötselrätten tillkommer den samiska befolk
ningen och grundas på urminnes hävd.

Norska samer har även rätt att låta sina renar 
beta inom vissa områden i Sverige. Inom några om
råden har norska samer dessutom ensamrätt till 
renbetet i Sverige. På motsvarande sätt har även 
svenska samer viss rätt till renbete i Norge. Dessa 
rättigheter har sin historiska bakgrund i den s.k. 
lappkodicillen från 1751.

Renskötseln i Sverige bedrivs i två huvudformer, 
fjällrenskötsel och skogsrenskötsel (Manker 1947, 
1968, Ruong 1982:64-70, Fjellström 1985:149- 
172, Aronsson 1992a, 1994b, Stoor 1992). Fjäll- 
renskötseln karaktäriseras av långa flyttningar mel
lan fjällen och skogslandet. Fjällsamebyarnas be
tesområden har härigenom getts en långsträckt 
form. Skogsrenskötseln är däremot mer stationär 
med kortare flyttningar inom skogsområdet.

För närvarande (1994) finns i Sverige 43 same
byar. Av dessa är 33 fjällsamebyar och 10 skogssa- 
mebyar. Dessutom finns 8 samebyar inom konces- 
sionsrenskötselområdet nedanför lappmarksgrän- 
sen i Norrbottens län (SOU 1989:4). Inom konces- 
sionsrenskötseln nedanför lappmarksgränsen i 
Norrbottens län är det även en gammal tradition 
att hemmansägarna i älvdalarnas jordbruksbyar 
har egna renar i vård hos samiska renskötare.

Övergången till bofasthet
En av de viktigaste faktorerna bakom nomadis- 
mens upphörande var den förbättrade varuförsörj
ningen i Nordsveriges inland. Fjällsamernas tidigare 
sommarflyttningar till Norge var inte bara diktera
de av nödvändigheten av att söka renbete utan de 
genomfördes också för att hämta förnödenheter i 
Norge. Kontakterna mellan nordbor och samer

43



Omrade forvise* leppar

Såväl rengärda som odlingsytor kan urskiljas på avvittringskar- 
tan över det samiska nybygget på Tomasvallen, Bijelite, Vilhelmi
na kommun, Västerbottens län.

finns beskrivna redan i en vikingatida källa som 
Ottarrelationen. Betydelsen av de norska markna
derna har särskilt betonats av etnologen Fjellström 
(1962).

Vintertid kunde varor relativt lätt fraktas på slä
dar till vintermarknaderna i Lapplands inre, men 
sommartid var transporterna betydligt besvärliga
re. Inlandet saknade praktiskt taget helt vägar ända 
in på 1800-talet. Färder uppför älvarna försvårades 
av de många forsarna och vattenfallen. De stora 
myrmarkerna kunde bara utnyttjas för transporter 
under vintern.

En mycket viktig förändring inom det nordsa
miska området inträffade i samband med riks- 
gränsbanans tillkomst. År 1882 nådde järnvägen 
Gällivare och hela banan öppnades för trafik 1903. 
Den lätthet med vilken stora mängder varor nu 
kunde transporteras medförde att samernas behov 
att hämta förnödenheter i Norge helt upphörde

inom Gällivare och Jukkasjärvi socknar. Efterhand 
flyttades därför sommarvistena allt närmare järnvä
gen för att till slut hamna i närheten av järnvägssta
tionerna. Redan 1918 var hela Rautasvuoma same
by samlad vid Rensjöns järnvägsstation under bar- 
markstiden. Ännu en tid fortsatte vinterflyttningar
na men en rad besvärliga snövintrar bidrog till att 
även dessa upphörde helt under 1930-talet. Famil
jerna blev bosatta hela året i storvistet. En del kor 
och getter införskaffades också till hushållen. En
dast de aktiva renskötarna följde med renhjordar
na.

Ett annat exempel på bebyggelse som uppkom
mit i direkt anslutning till järnvägslinjen är Kaitum 
inom Gällivare kommun. Kapellet i Kaitum som 
uppfördes till minne av Dag Hammarskjöld är ett 
exempel på hur modern arkitektur inspirerats av 
samisk kulturtradition.

Kommunikationsnätets utbyggnad inom hela det
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Kaitumkapellet som uppfördes till minne av Dag Hammarskjöld. Gällivare kommun.
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Naturen utgör Kaitumkapellets altartavla.

samiska bosättningsområdet bidrog till nomadise- 
ringens successiva upphörande. Här kan nämnas 
inlandsbanans betydelse för Jokkmokks kyrkplats 
som kom att få ett stort inslag av fastboende samer.

Det nordsamiska inflytandets roll vid övergång
en till större bofasthet har berörts tidigare. Nord- 
samernas sätt att sköta renarna var extensivt. Sär
skilt under sommaren präglades renskötseln av en 
kollektiv bevakning av renarna som tilläts röra sig 
mera fritt inom ett större område. Omställningen 
till bofasthet blev härigenom förhållandevis enkel.

I södra Lappland, Ångermanland, Jämtland och 
Härjedalen inverkade också den fasta bygdens ut
bredning på samernas övergång till större bofast

het. Bland de sydliga skogssamerna inleddes över
gången till gårdsbruk redan på 1700-talet. Under 
1800-talet blev samiska gårdsbruk allt vanligare 
även inom fjällområdet. I fjällsocknen Tärna har 
t.ex en stor del av jordbruksbebyggelsen i Björk- 
vattensdalen samiskt ursprung. Många av bygg
naderna är uppförda i timmer med torvtak. Kul
turlandskapet och bebyggelsen i Björkvattensda- 
len är bedömd som riksintresse för kulturmiljö
vården.

I samband med övergången till gårdsbruk kunde 
mjölkprodukter erhållas från den egna gården. Be
hovet att mjölka renarna upphörde och renhjordar
na behövde inte längre vallas lika intensivt som ti
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digare. I viss utsträckning ledde detta till att många 
samer helt övergav renskötarlivet för att ägna sig åt 
jordbruk. En liknande utveckling som bland sydsa- 
merna ägde även rum bland skogssamerna längre 
norrut. I Lapplands skogsområden finns härige
nom många hemmansägare av samiskt ursprung. 
De s.k. fjällägenheterna som uppläts ovan odlings- 
gränsen i Norrbottens och Västerbottens län samt i 
Jämtlands län har också i många fall brukats av 
bofasta samer.

Oberoende av inflytandet från nordsamerna 
ägde övergången från nomadism till bofasthet rum 
bland sydsamerna i Jämtlands län. Klövjningen 
upphörde redan vid sekelskiftet. De relativt korta 
flyttningsvägarna (3-20 mil) underlättade ett fastare 
boende. I viss utsträckning hade samerna börjat 
uppföra egna stugor och skaffa boskap. Steget från 
den intensiva renskötseln med ständig vallning och 
mjölkning under sommaren till den moderna stor
driften är dock betydande. In på 1920-talet före
kom fortfarande intensiv renskötsel med mjölkning 
i Jämtland. I Jämtlands län lokaliserades de fasta 
bosättningarna i anslutning till vinterplogade vägar 
(Thomasson 1990).

Samernas allmänna övergång till bofasthet kan 
sättas i samband med övergången från traditionell 
naturahushållning till modern marknadsekonomi. 
En förutsättning för denna förändring var de för

bättrade kommunikationerna som knöt samman ti
digare väglösa områden med världen utanför.

Som en följd av det ökade varuutbudet inträffa
de även viktiga förändringar inom kosthållet. I 
jämförelse med naturahushållningen där kosten ba
serades på renkött och renmjölk blev mjöl ett stå
ende inslag i födan. Renmjölken förlorade sin stora 
betydelse för försörjningen. Den regelbundna 
mjölkningen upphörde. Därmed bortföll också be
hovet av att ständigt valla renhjordarna. Mindre 
arbetsintensiva metoder kunde införas inom ren
skötseln. Det var inte längre nödvändigt att hela fa
miljen följde med på flyttningarna. Familjerna kun
de bosätta sig i mer permanenta visten.

Uppkomsten av det fasta storvistet Rensjön re
presenterar övergången till bofasthet i sin mest ut
präglade form. Från Gällivare och söderut är varia
tionen större med avseende på bofasthetstyperna. 
Renskötseln har kunnat kombineras med husbe
hovsfiske, fiske för avsalu eller gårdsbruk. Famil
jernas bosättning kan vara uppdelad på ett, två 
eller t.o.m. tre centra beroende på kombinationen 
av näringar. Efter Stora Lule älvs sjökedja har se
dan lång tid tillbaka även funnits en ganska talrik 
icke renskötande, fastboende samisk befolkning. 
Här har det yrkesmässiga fisket i modern tid kom
pletterats med andra inkomstkällor, bl.a. från tu
rismen.
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En gammal samisk boplats. Ett hoprullat renstängsel och yngre stugor representerar moderna inslag i en traditionell vistemiljö. 
Påstavare, Gällivare kommun.
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Samiskt kulturlandskap
- miljöer i nuet och minnen från det förgångna

Fångstkultur, rennomadism och 
modern renskötsel
Det samiska kulturlandskapet skall inte betraktas 
som uttryck för ett statiskt tillstånd som bestått 
oförändrat genom århundraden eller årtusenden. 
Samerna är ett av världens många folk som länge 
saknat en egen historieskrivning. Den norske arkeo
logen Olsen (1986) har karaktäriserat situationen 
så att norrmännen har en historia men samerna 
bara en etnografi. Situationen är delvis likartad i 
Sverige. Det historiska perspektivet har ofta sak
nats i beskrivningar av samekulturen. Forskningen 
om samernas historia var länge eftersatt. Bristen på 
relevant källmaterial har varit ett hinder. Detta har 
dock inte hindrat framläggandet av de mest vidlyf
tiga teorier.

Språkvetaren K.B. Wiklund är kanske den tidi
gaste svenska forskare som intresserade sig för sa
misk historia men hans teorier blev ofta rent speku
lativa utläggningar i brist på tillräckligt källmateri
al. Det gäller särskilt hans hypotes om att samerna 
härstammade från ett folk som övervintrat istiden 
vid de norska kusterna (Wiklund 1947). Steckzéns 
(1964) studie om birkarlar och lappar känneteck

nas också av långtgående hypoteser om birkarlar- 
nas ursprung och samiskt levnadssätt utan något 
egentligt stöd i ett källmaterial. Detta har också 
väckt berättigad kritik bland etnologer och histori
ker (Fjellström 1965, Lundmark 1982:46).

Den tidiga forskningen är i hög grad präglad av 
den tankevärld som brukar karaktäriseras som so
cialdarwinism, kulturdarwinism eller vulgärdarwi
nism. Detta är särskilt tydligt hos von Düben som 
beskrev samerna som ett efterblivet och ytterst pri
mitivt folk som saknade varje form av ordnat sam
hälle före kontakten med de kulturellt högre ståen
de nordborna (von Düben 1873:314-317, 298- 
300). Detta synsätt kan även återfinnas hos K. B. 
Wiklund (Lundmark 1982:11).

Lundmark har kritiserat kulturdarwinismen från 
historieteoretisk synpunkt. Dess företrädare ryckte 
ut företeelser ur sitt historiska sammanhang, upp
rättade utvecklingsnivåer och fyllde igen luckorna 
med sina egna uppfattningar om en målbestämd ut
veckling som slutade hos dem själva (Lundmark 
1982:16).
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Den brittiske socialantropologen Ingold (1980) 
har försökt att skissera en teoretisk utvecklingsmo
dell från fångstsamhälle via herdenomadism (pas- 
toralism) till modern renskötsel. Kritik kan riktas 
mot denna typ av utvecklingsscheman men Ingolds 
analys kan ändå förklara en del av förändringarna i 
samernas samhälle.

Ingold utgår från att utvecklingen från fångst
samhälle till modern renskötsel har ägt rum i ett 
samspel mellan sociala och ekologiska system. 
Fångstsamhället kännetecknas av att jägarna har ett 
predatorliknande förhållande till renen. Vild
renhjordarna exploateras som en gemensam resurs 
och markerna är gemensam egendom. Övergången 
till rennomadismen drivs fram av en bristsituation 
inom fångstsamhället. Enskilda medlemmar av

fångstsamhället börjar hålla tamrenhjordar för att 
trygga den egna försörjningen. Tamrenhjordarna är 
privat egendom men markerna utnyttjas fortfaran
de gemensamt för renbete. Eftersom äganderätten 
till renhjordarna är enskild och betesmarkerna ge
mensamma men inte obegränsade leder detta till 
återkommande kriser på grund av överbetning. 
Teorin styrks av resultat från en studie av rennoma
dismen i Lule lappmark. Kvist (1989) har visat att 
renskötselns expansion under 1700- och 1800-talen 
ledde fram till en allvarlig kris inom nomadsamhället.

Enligt Ingold kan den moderna renskötseln jäm
föras med den ranchdrift som förekommer i Nord- 
och Sydamerika. Ranchdriften är anpassad till en 
kommersiell marknad för köttprodukter och förut
sätter moderna kommunikationer och lämpliga

Fångstgrop på en gammal renmjölkningsvall. Samma plats har utnyttjats av både vildrenjägarna och de renskötande nomaderna. Rinim 
vid Sitojaure, Jokkmokks kommun, Norrbottens län.
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metoder att hantera och förpacka produkterna. 
Övergången till ranchdriften medför också utslag- 
ning av mindre bärkraftiga företag. I jämförelse 
med nomaderna har ranchägarna däremot bättre 
förutsättningar att upprätthålla en balans mellan 
djurantal och betestillgång inom de betesmarker de 
förfogar över.

Invändningar kan riktas mot flera punkter i In- 
golds teori. Den kombination av renskötsel med 
fångstnäringar, seminomadism, som varit vanligt 
förekommande i hela norra Eurasien diskuteras 
inte närmare av Ingold. Denna typ av ekonomi var 
helt dominerande bland samerna fram till 1600-ta- 
let (Khazanov 1984:40-44, Aronsson 1991a:6-7, 
Sköld 1992:26, 125, Wheelersburg 1991). Syste
met med indelningen av markerna i individuellt 
disponerade landområden (lappskatteland) bidrog 
sannolikt till att förhindra en överexploatering av 
betesresurserna. Ingold har därför fel då han förut
sätter att betesmarkerna var en resurs som kunde 
disponeras fritt. Under många århundraden före
faller en balans mellan fångstnäringarna och ren
skötseln ha kunnat upprätthållas. Lundmark 
(1982) menar här att det var statens ökade exploa
tering av samernas land som rubbade balansen, vil
ket ledde fram till en akut bristsituation inom sa- 
mernas samhälle.

Antagandet att renskötseln uppstått ur en bristsi
tuation i fångstsamhället är emellertid ett konven
tionellt synsätt som också kan ifrågasättas. Olsen 
(1987) anser att bakgrunden till rennomadismens 
introduktion istället kan sökas i den ökade Interak
tionen mellan samernas samhälle och omvärlden. 
Fångstsamhället påverkades starkt av dessa kon
takter och de traditionella sociala strukturerna 
bröts ned, vilket öppnade vägen för nya sociala 
mönster och försörjningsstrategier.

Ur ett historiskt perspektiv har människans för
hållande till renen gett upphov till tre varianter av 
kulturlandskap präglade av renekonomin: fångst-

/ Hard med orientering
o Härd rund eller oregelbunden
X denqömmtf

D Formringsgrop
O Tydlig kåtetomt <r v 

oX
® öloek 0K

Specialkarta över lämningar efter samiskt huvudviste vid Bijelite, 
Vilhelmina kommun, Västerbottens län. (Aronsson 1993a.)

samhällets, nomadsamhällets och det moderna ren- 
skötarsamhällets landskap. Seminomadismen som 
föregår den specialiserade nomadismen kombine
rar drag från fångstsamhället och rennomadismen.

Dessa tre varianter innefattar inte alla miljöer 
där den samiska kulturen funnits och finns före
trädd. Samiska fiskare och gårdsbrukare har i vissa 
fall skapat egna typer av kulturmiljöer där den sa
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miska karaktären lätt kan kännas igen. Det gäller 
t.ex. den rätt omfattande samiska bosättningen 
längs Stora Lule älvs källsjöar. Det är dock betyd
ligt svårare att urskilja samiska drag i miljöer där 
helt andra inslag dominerar.

De stora fångstgropssystemen för vildren kan ses 
som de mest påtagliga spåren i miljön efter det sa
miska fångstsamhället.

Lämningarna efter nomadsamhället är på sätt 
och vis mer diskreta. De utgörs framför allt av här
dar, kåtatomter och renvallar. Till nomadsamhället 
hör också de samiska offerplatserna med bakgrund 
i fångstsamhället.

Det moderna renskötarlandskapet kännetecknas 
av de fasta vistena med torvkåtor, renvaktarstugor 
och stora rengärden för kalvmärkning, renskiljning 
och slakt.

Dessa tre varianter av samiska kulturlandskap är 
varken geografiskt eller kronologiskt helt åtskilda. 
I nomadsamhället finns drag av fångstsamhället 
kvar. Renskötseln kombinerades länge med fångst
näringarna. Dagens renskötare utnyttjar samma 
platser som nomaderna och vildrenjägarna. Jakt 
och fiske utgör fortfarande viktiga inslag i den sa
miska hushållningen. Förbindelselänken genom 
historien utgörs här av renens sätt att använda 
landskapet. Formerna för människans sätt att ut
nyttja renen har däremot förändrats. De yttre ra
marna och begränsningarna för det samiska kultur
landskapet har satts i interaktionen mellan det sa
miska och det omgivande samhället.
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Ekologisk anpassning och 
kulturell variation
Skogssamer
Med beteckningarna fjällsamer och skogssamer 
åsyftas kulturens anpassning till naturlandskapet 
och dess förutsättningar. De samer som inte flyttar 
upp till fjällen under sommaren brukar kallas 
skogssamer (översikter finns i Arell 1977, 1981, 
Aronsson 1991a, 1992a, 1994b, Hultblad 1944, 
Manker 1968, Ruong 1944, 1945, 1982).

I ekologiskt hänseende ligger den huvudsakliga 
skillnaden mellan skogssamernas och fjällsamernas 
renskötsel i utnyttjandet av sommarbetesmarkerna. 
Fjällsamerna flyttar med sina renar till fjällen un
der sommaren medan skogssamerna låter sina re
nar beta hela året i skogslandet. Skogsrenarnas

sommarbetesland utgörs främst av myrmarkerna i 
skogslandet medan tallhedarnas lavmarker är vin
terbetesland för såväl skogs- som fjällrenar. Den 
skogssamiska kulturen har tidigare funnits i ett 
sammanhängande område från Kolahalvön i nord
öst till norra Ångermanland i sydväst. Idag åter
finns en levande skogssamisk kultur inom Norrbot
tens län och Malå kommun i Västerbottens län.

I norra Europa, Asien och Nordamerika finns 
två typer av renar, skogsrenar och tundrarenar/ 
fjällrenar. I Sverige har det tidigare funnits både vil
da fjäll- och vilda skogsrenar. De sista vildrenarna 
utrotades så sent som under 1800-talet. Den äldsta 
kända renskötseln har påvisats i södra Sibirien 
(Vainshtein 1980). Skogsrenskötseln skulle därmed 
som typ vara den äldsta.

Fram till 1700-talet bestod den skogssamiska

Den som har tur kan ännu få se en övergiven gammal skogssamisk timmerhage. Släppejaure, Malå skogssameby, Västerbottens län.
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ARVIDSJAUR

Exempel på skogssamiskt flyttningsmönster under sommaren. 
Efter Ruong.

hushållningen av småskalig renskötsel i kombina
tion med jakt och fiske. Den traditionella skogssa- 
miska kulturen kännetecknas av ett resursutnytt
jande helt knutet till skogslandet. Framträdande 
kulturella drag är skogsrenskötseln, fångstnäring
arna och byggnadsskicket med timmerkåta och 
timrade rengärden. Från 1700-talet bedrevs skogs
renskötseln ofta i kombination med gårdsbruk.

I sin typiska och traditionella form känneteckna
des skogssamernas renskötsel under sommaren av

flyttningar mellan ett antal fasta visten, vanligen 
3-7 (Manker 1968:237-240, Aronsson 1993c). På 
visteplatsen fanns kåta, förrådsbodar, förrådsställ- 
ningar och en renvall för att samla renarna. Renar
na var förhållandevis tama och renhjordarna rätt 
så små, ofta med bara något tiotal djur. Renarna 
mjölkades dagligen. På renvallarna tändes rökeldar 
för att hålla insekterna borta. Runt renvallen kun
de en timrad rengärda finnas men detta var inte all
tid nödvändigt eftersom renarna var helt tama och 
självmant sökte skydd i röken på renvallen. Skogs- 
samerna flyttade inte bara för renbetets skull utan 
också för att utnyttja fisket i sjöarna. Vistena var 
därför ofta belägna i närheten av fiskrika sjöar. 
Särskilt vid de stora sjökedjorna i inlandet var fis
ket omfattande. Vildrenjakt med lockrenar före
kom bland skogssamerna ännu under 1600-talet.

Bortsett från att flyttningarna i allmänhet var 
kortare skiljer sig den skogssamiska renskötseln 
under vintern inte på något avgörande sätt från 
fjällrenskötseln. Under vinterns flyttningar utgjor
des bostaden av en tältkåta. I senare tid blev det 
vanligt att hyra bostad av den bofasta landsbygds
befolkningen.

Under 1700-talet ökade renskötseln i betydelse. 
En allmän övergång till större bofasthet ägde rum 
under 1800-talet. Många skogssamer lämnade då 
definitivt renskötseln medan andra fortsatte och 
kombinerade skötseln av renarna med gårdsbruk. I 
samband med övergången till bofasthet upphörde 
renmj ölkningen.

Skogssamernas liv utgör en anpassning till 
skogslandets varierade förutsättningar. Vid sidan 
av de traditionella näringarna fiske, jakt och skogs- 
renskötsel bedrevs också småbruk. Odling av rovor 
förekom på renvallarna redan under 1600-talet. In
förskaffades dessutom några getter och kor var 
grunden lagd till ett nybygge. Talrika är de lapp
ländska nybyggen som startat med uppodling av en 
gammal renvall.
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Förfallen näverkåta i skogarna vid Morjärv, Kalix kommun, Norrbottens län.

I skogssamernas byggnadsskick utnyttjas skogs
landets förutsättningar. Byggnadsmaterialen är 
skogens egna. Timringskonsten har tagits upp och 
anpassats till den samiska kulturtraditionen. Det 
mest iögonfallande draget är den timrade kåtan 
med pyramidformigt tak av näver och kluvna 
stockar eller bräder. Denna typ av kåta förekom
mer även bland östsamerna. Timrade förrådsbygg
nader är också vanliga. Rengärdena var vanligen 
timrade av stockar lagda på varandra i lös knut.

Det är inte klarlagt hur långt tillbaka i tiden tim
merkåtor förekommit bland skogssamerna. Tim
merkåtan som kunde vara fyrkantig eller sexkantig 
finns skriftligt belagd från 1600-talet (Graan

1983:46, Rheen 1983:15). Timmerkåtan förutsät
ter att knuttimringstekniken är känd. Dess intro
duktion måste därför ses i samband med denna 
byggnadstekniks införande i Nordvästeuropa. 
Möjligen kan dess spridning i lappmarken sättas i 
samband med etablerandet av kyrkstäderna.

Förutom timmerkåtan har näverkåtan varit van
ligt förekommande bland skogssamerna. I östra de
larna av Norrbottens län dominerar näverkåtorna 
(Aronsson 1992a). Skillnaden gentemot tältkåtan 
är att stommen av stänger här klätts med näver 
som stöds av utanpåliggande slanor. Liknande ty
per av kåtor förekommer även bland skogsrenskö- 
tarna i Sibirien. Det är troligt att denna kåtatyp är
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betydligt äldre än timmerkåtan. En näverkåta läm
nar få eller inga spår efter sig förutom stenarna 
kring eldstaden i kåtans mitt. En eller ett par större 
stenar kan ofta visa var kåtans köksdel varit belä
gen (Aronsson 1991a:106-109, 1991b). Timmerkå
tan kan däremot ha grundstenar, vilket varit van
ligt åtminstone i senare tid.

Ytterligare en kåta typ bör nämnas, nämligen ås- 
kåtan. Denna kåta ansåg Manker (1948) vara den 
ursprungligaste bland skogssamerna. Konstruktio
nen bärs upp av en langsgående takås på stolpar. 
En takås kunde tidigare finnas i timmerkåtorna 
även om detta numera inte förekommer. Denna typ 
av takbärande konstruktion uppvisar tydliga likhe
ter med de bärande stolpar som funnits i hus under 
förhistorisk tid, t.ex. stenåldershyddorna i Vuolle- 
rim (Westfal 1988).

Fjällsamer
I jämförelse med övriga nordiska länder har fjällsa- 
merna och fjällrenskötseln haft den största betydel
sen för bilden av samisk kultur i Sverige. Bland 
fjällsamerna fanns rennomadismen i sin mest ut
präglade form. Den fjällsamiska kulturen i Sverige 
finns från Treriksröset i norr till Idre i Dalarna i sö
der (översikter finns i Aronsson 1994b, Hultblad 
1936, Manker 1944, 1947, 1953, Ruong 1937, 
1945, 1982, Stoor 1992, Thomasson 1990).

Den fjällsamiska kulturen har präglats av utnytt
jandet av landskapet från trädgränsen och upp till 
högfjällsområdet. Högfjällen slutar i väster i de 
djupt inskurna havsfjordarna. I öster övergår fjäll
kedjan i lågfjäll som gränsar till skogslandet. Längst 
i norr kännetecknas fjällandskapet av en betydligt 
flackare topografi. Fjällen är lägre, myrmarkerna 
större och här möter den euroasiatiska tundrans
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Exempel på fjällsamiskt flyttningsmönster vid mitten av 1700-talet. Efter Arell.
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västliga utlöpare, palsmyrarna med evig tjäle. Ut
märkande för fjällsamernas resursutnyttjande är 
användningen av sommarbeteslanden i fjällen. 
Sommarflyttningarna kunde även utsträckas till 
den norska kusten. Karaktäristiska är de långa 
flyttningarna mellan sommarbetet i fjällen och vin
terbetet nere i skogslandet. Vinterflyttningarna 
kunde sträcka sig ända ned till Bottenviks- och Bot
tenhavskusten. Betesmarkerna blir närmast tredela
de med sommarland, vår-Zhöstland och vinterland. 
Mellan beteslanden gick flyttningslederna och vid 
besvärliga passager uppstod tydliga renstigar. Un
der generationer har fjällsamerna flyttat längs des
sa leder med större delen av sitt bohag.

För rennomaden var det nödvändigt med en 
flyttbar bostad, tältkåtan. Den kunde vara av två 
typer. Den bärande konstruktionen i klykstångskå- 
tan har tre stänger som lutas mot varandra. En 
annan konstruktion var bågstångskåtan med fyra 
böjda bärande stänger och en tvärgående slå. Torv- 
kåtor användes också men de tycks ha varit vanli
gast bland de nordliga fjällsamerna och i Jämt- 
landsfjällen. I Västerbottens län är det brukligt att 
täcka kåtorna med bräder.

De mest stationära perioderna för fjällsamerna 
var våren och hösten. På vår-Zhöstvistena förvarades 
och byttes mellan sommar- och vinterutrustning. 
Vår- och höstvistena låg ofta vid trädgränsen i nära 
anslutning till renarnas kalvnings- och brunstland. 
Placeringen av vår- och höstvistena sammanföll ofta 
och dessa fick karaktären av ett slags huvudvisten. 
Här fanns stolpbodar för förvaring av utrustning 
och köttförråd. Under vintern låg förråden väl skyd
dade för rovdjur i stolpbodarna. I anslutning till 
sommar- och höstvistena fanns renmjölkningsvallar. 
Rengärden var relativt ovanliga. Rishagar och hagar 
av palissadtyp förekom dock inom björkskogsbältet.
I brist på träd och buskar kunde rengärden även 
byggas av sten. Behovet av stora renskiljningsgärden 
uppstod däremot först i modern tid (Stoor 1992). De

hör främst samman med de moderna samebyarnas 
kollektiva renskötselmetoder.

Mjölkning av renarna var ett viktigt inslag i fjäll
samernas självhushållning. Fiske och jakt bedrevs 
också men inte i lika stor utsträckning som bland 
skogssamerna. Sommarvistena placerades i första 
hand med hänsyn till renskötseln. Varma dagar 
kunde renarna mjölkas på en snöfläck på en fjäll
sluttning där vinden svalkade. Kalla dagar mjölka
des renarna i närheten av kåtan. På dessa mjölk- 
ningsvallar intill kåtorna uppstod en frodig växtlig
het på grund av renarnas ständiga gödsling av mar
ken. Ännu idag kan mjölkningsvallarna återfinnas 
som grönskande fläckar på fjällhedarna.

Av renmjölken tillverkades ost. Renmjölken kun
de också blandas med kvanne eller ängssyra. 
Blandningen förvarades i träkaggar som sattes ned i 
kallkällor eller särskilt iordningställda förvarings- 
gropar. Dessa förvaringsgropar var byggda av sten
hällar och förekom främst i de södra lappmarker
na. Ost och kött förvarades också i särskilt iord
ningställda förvaringsgropar.

Spåren efter fjällsamernas visten utgörs framför 
allt av härdarna efter nomadernas kåtor och den 
frodiga vegetationen på renmjölkningsvallarna. 
Ibland finns s.k. härdarmar som avgränsar kåtans 
ingångsdel och en större sten som markerar köks
delen (Mulk 1988). Stenar som stadgat tältet på yt
tersidan kan också förekomma. Lämningarna efter 
torvkåtorna utgörs däremot av tydliga vallar av 
torv efter kåtans väggar. På visteplatsen kan också 
finnas spår efter förvaringsgropar och bodar samt 
bengömmor med måltidsavfall (Aronsson 1993a, b).

Den utpräglade rennomadismen är känneteck
nande för fjällsamernas kultur under 1600-, 1700- 
och 1800-talen. Under 1900-talet äger en allmän 
övergång till ökad bofasthet rum som är tydligast i 
de nordliga lappmarkerna. Gemensamma fasta 
storvisten uppkom under 1900-talets första hälft. 
Nomadismen med renmjölkning upphörde därmed
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i sin traditionella form. Fjällrenskötseln omvandlas 
från a tt ha utgjort grunden i en nomadiserande 
självhushållning till marknadsanpassade rensköt
selföretag med inriktning på renskötselprodukter 
för avsalu.

Samer i kustlandet
I Nordnorge finns en omfattande samisk bosätt
ning i kustområdet. Till skillnad från Nordatlanten 
och Barents hav är kusterna vid Bottenviken/Bot
tenhavet tillfrusna under vintern. I detta avseende 
är den nordsvenska kusten inte lika gynnsam som 
den norska Atlantkusten. Lavhedarna i kustområ
det och på de stora skärgårdsöarna har dock ut
nyttjats som vinterbetesmarker för tamrenar. Det 
har också varit möjligt att fånga säl på vårisarna. 
Under 1500-talet fanns till och med statliga renfar
mar med samiska renskötare i Bottenvikens skär
gård (Lundmark 1982:103-113).

Skogssamisk renskötsel finns fortfarande vid 
kusten i Kalix-Torne-området. Det händer ibland 
att samer från inlandet och fjällen flyttar sina renar 
ända ned till kusten under vissa svåra renbetesår. 
Tidigare kunde det också hända att Jämtlandssa- 
merna flyttade till trakterna av Sundsvall och Här
nösand och delvis också in i Gävleborgs län (Tho- 
masson 1990:706-707).

Förutom nomadernas besök i kustlandet har 
även en bofast samisk befolkning funnits vid Bot- 
tenvikskusten. Jakt och fiske hörde till deras tradi
tionella sysselsättningar. Med utgångspunkt från 
kyrkobokföringen i Luleå socken har Nordberg på
visat att samer fanns i så gott som alla byar 
(1965:82-88). Samerna bodde dock inte inne i själ
va byarna utan i deras utkanter. Förutom att jaga 
och fiska vallade dessa bofasta samer kreatur un
der namn av ”getare”. Samer kunde även vara an
ställda av socknen för diverse göromål. Spår i form 
av bebyggelselämningar och ortnamn efter denna

samiska bosättning har påträffats i samband med 
Riksantikvarieämbetets fornminnesinventeringar 
under 1980-talet.

Den samiska bosättningen i skärgården är föga 
utforskad. Folktraditionen omtalar att de första be- 
byggarna på Holmöarna och Hornslandet vid Bot
tenhavet var samer. Inom säljaktterminologin längs 
Norrlandskusten finns samiska låneord och många 
ortnamn som indikerar samisk bosättning. Brons
bjällror och andra smycken som påträffats i skär
gården har motsvarigheter i de samiska offerplats
fynden i inlandet (Broadbent 1982:168). Det är en 
omdiskuterad fråga om de talrika tomtningarna i 
kustbandet kan sättas i samband med samerna 
(Nilsson 1989:31-33). Materialet är fortfarande 
för litet för att avgöra frågan. Ännu har bara en del 
av en ekonomi och ett kustsamhälle, säsongsjakten 
på säl, undersökts arkeologiskt.

Nordsamer och sydsamer
Beteckningarna nordsamer och sydsamer återfaller 
på språkliga skillnader men de har också en kultu
rell innebörd. Någon entydig definition finns där
emot inte utarbetad. Ruong berör frågan om nord- 
samiskt kontra sydsamiskt i diskussionen om ren
skötselmetoder och bofasthetstyper (1982:115- 
131).

Inom språkforskningen brukar man tala om dia
lektgrupperna eller varieteterna sydsamiska, cen
tralsamiska och östsamiska (Hansegård 1974, He
lander 1984:19-20, NOU 1984:18, 97-99). Det syd
samiska området omfattar samerna upp till södra 
delarna av Arjeplogs kommun. Den centralsamiska 
gruppen omfattar samerna från norra Arjeplog och 
vidare norrut till norska Finnmarken och nordvästli
gaste Finland. Den östsamiska gruppen företräds av 
de Skolt- och Kolasamiska dialekterna.

Korhonen (1989) har med utgångspunkt från 
kulturhistoriska ord inom renmjölkningstermino-
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Tornesamernas tidigare flyttningar till Norge. (Arell 1983.)

login studerat gränsen mellan nord- och sydsa- 
miskt. Korhonen finner att i norr användes en flytt
bar stolpe av björk ”cuolda” för att binda renarna i 
samband med mjölkningen. I söder bands renarna 
däremot vid ett särskilt bindträd med urtag ”gad
da”. Dessa skillnader återgår på ekologiska fakto
rer. Den flyttbara stolpen som användes vid mjölk
ningen utgör en anpassning till ett öppet fjälland
skap med gles fjällbjörkskog. Bindträd förutsätter 
renskötsel i ett skogbeväxt landskap. Märkligt nog 
användes ”cuolda” även bland skogssamerna i 
Gällivare. De nordliga skogssamerna har emellertid 
influerats av fjällsamernas renskötsel i samband 
med rennomadismens expansion. Mindre förvå
nande är kanske att det även finns enstaka belägg 
för ”cuolda” i det södra fjällområdet.

Gränsen mellan nord- och sydsamiskt kan ses 
som en kulturell gräns som utbildats i växelverkan 
mellan den ekologiska anpassningen och de histo
riska faktorerna. Skillnaderna mellan nord- och

sydsamisk kultur skulle kunna definieras så att den 
nordsamiska kulturen utbildats i ett område som 
nära ansluter till den arktiska regionen med dess 
trädlösa fjäll- och tundraområden samt havskuster. 
Kollektiv havsfångst och vildrenjakt har präglat 
kulturmonstret uppe i norska Finnmarken och haft 
stor betydelse långt fram i tiden (Leem 1767, Vor
ren 8c Manker 1976:86-103). Den kollektiva som- 
marrenskötseln bland nordsamerna har sannolikt 
vuxit fram i ett samspel med de kollektiva fångst
metoderna i de norska fjord- och fjällområdena.

Fram till senare delen av 1800-talet flyttade sa- 
merna i Torne lappmark regelbundet in i Norge för 
att utnyttja sommarbetet på halvöarna mellan Rej
senfjorden, Malangen, Balsfjord, Ulfsfjord och 
Lyngen samt på en del öar utanför. De Tornesamer 
som förlorat sina renar brukade stanna kvar som 
fiskare och småbrukare vid den norska kusten 
(Arell 1983:29-31). I samband med nordsamernas 
förflyttning söderut påverkades renskötselmetoder
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och byggnadsskick i de områden dit nordsamerna 
kom. Den kollektiva sommarrenskötseln och de ex- 
tensiva metoderna är kännetecknande. Torvkåtor 
började uppföras och bli vanliga på platser där de 
tidigare inte förekommit (Ruong 1982:118). Nord- 
samernas torvkåtor är dessutom ofta större än syd- 
samernas.

De nordsamiska kulturmiljöerna kännetecknas 
av sina storvisten med torvkåtor. Renskötseln utgör 
grunden för försörjningen. Torvkåtan som bostad 
är anpassad till de arktiska kusternas och fjällens 
materialutbud. Vid flyttningarna användes dock 
tältkåtor i likhet med andra samiska grupper.

Den sydsamiska kulturen har däremot uppstått 
inom barrskogsområdet och de sydliga fjällen. Den 
representerar en ekonomisk specialisering med ren
skötsel, fiske och jakt i inlandet och fjällen. Under 
lång tid har sydsamerna även stått i kontakt med 
jordbrukande och boskapsskötande folkgrupper. 
Sannolikt har mjölkhushållningen och dess termi
nologi som innehåller flera nordiska låneord ut
vecklats under påverkan av nordbornas boskaps
skötsel. Sydsamerna tog också själva upp jordbruk 
och boskapsskötsel i sin hushållning.

Sydsamernas kulturmiljöer är mer varierade än 
nordsamernas. Såväl renskötsel som fiske, jakt och 
småbruk tillhör de traditionella näringarna sedan 
flera århundraden tillbaka. Skötseln av renarna var 
intensiv med daglig mjölkning under sommar och 
höst. På renmjölkningsvallarna i skogslandet an
vändes bindtråd för att binda renarna i samband 
med mjölkningen. Byggnadstyperna är anpassade 
till ett varierat utbud av byggnadsmaterial. I skogs
området förekommer timmerkåtor och i fjällen 
torvkåtor. Vid flyttningar under vintern användes 
tältkåtor. Renskötsel, jakt och fiske bedrevs inom 
det egna lappskattelandet eller skattefjället. Vinter
flyttningarna kunde ofta utsträckas ända ned mot 
kustlandet, något som fortfarande kan förekomma.

Den typ av gemensamma vinterbyar som före

kom bland östsamerna har inte kunnat påvisas 
bland sydsamerna. Däremot har sedan lång tid till
baka marknadsplatser funnits i älvdalarna eller 
kustområdet. Redan under 1500-talet är Granön 
nedanför lappmarksgränsen i Ume älvdal känd 
som en marknadsplats besökt av både samer och 
kustbor. I Ångermanland och Jämtland fanns också 
flera marknader (Bergling 1964:145-156). En 
annan marknad uppges ha funnits nära kusten vid 
Lillpite i Pite älvdal (Aronsson 1992b). Torneå som 
var en betydande marknadsplats under 1500-talet 
bör också nämnas i detta sammanhang.

Den andliga kulturens yttringar
Det är i första hand genom prästernas skildringar 
som vi har uppgifter om samernas religion under 
förkristen tid. De s.k. prästrelationerna från 1600- 
talet tillhör de äldsta mer utförliga källskrifterna 
som tar upp ämnet (Berättelser om samerna i 1600- 
talets Sverige 1983).

Prästerna på 1600- och 1700-talen bekämpade 
nitiskt samernas ”avgudadyrkan”. Detaljerade be
skrivningar av offerplatser med seitar i sten och trä 
finns redan från 1600-talet. Senare följde en period 
då seitarna insamlades till museerna. De första ve
tenskapliga undersökningarna av offerplatserna ut
fördes av Hallström (1932). Offerplatserna har se
nare utförligt behandlats av Manker (1957), Ser- 
ning (1956) och Zachrisson (1984). Dokumenta
tionen kring offerplatserna har genom åren blivit 
tämligen omfattande även om själva platserna bli
vit mer eller mindre förstörda.

Ett antal offerplatsfynd från järnålder och me
deltid har väckt stor uppmärksamhet (Hallström 
1932, Serning 1953, 1956). Metallföremål, smyck
en och mynt från 11 fyndplatser avviker från det 
vanliga mönstret på samiska offerplatser där ben
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Seite på en offerholme i skogslandet i norra Lappland. Här offra
des metallföremål under järnåldern och långt in i nyare tid. Of
ferplatsen är omtalad som en huvudofferplats för samerna i om
rådet.

och horn helt dominerar fyndmaterialet. Dessa rika 
metallfynd gjorde att platsernas karaktär av samis
ka offerplatser kom att ifrågasättas (Fjellström 
1962). Dräktspännen och föremål avviker från vad 
som i övrigt är känt om samiskt dräktskick och 
materiell kultur. Mot dessa invändningar har påpe
kats att föremålen representerar en äldre formvärld 
än den som fanns bland samerna under nyare tid 
(Serning 1970). Metalloffer förekom även bland 
samerna i senare tid (Manker 1957). Ytterligare en 
fyndplats med såväl äldre föremålsformer som ett 
häktespänne av silver, en vanlig form i det yngre sa
miska dräktsilvret, styrker tesen att dessa offer
platsfynd representerar en tidigare formvärld med 
föremål som använts av samerna (Zachrisson 
1984). Zachrisson har visat att en stor del av fyn
den även har direkta motsvarigheter inom yngre 
samisk kultur.

Genom arkeologiska specialinventeringar i anslut
ning till offerplatserna med fynden från järnålder 
och medeltid har många boplatser kunnat påvisas i 
omgivningarna. Föremålsformer motsvarande offer
platsernas har också påträffats på själva boplatserna 
(Bergman 1987, 1988, Hedman 1989, 1993). Detta 
styrker ytterligare antagandet att föremålen använts 
av samerna. Härigenom har det blivit möjligt att 
placera in offerplatserna i ett samtida bosättnings
mönster (Baudou 1988a, 1992:148-149).

Bosättningsmönstret med härdar har tidigare 
inte varit känt i större omfattning. De påvisade 
sambanden boplatser - offerplatser innebär att det 
nu går att studera hela kulturmiljöer på ett sätt 
som inte varit möjligt tidigare.

Frågan är dock fortfarande varför större metall
depåer bara påträffats på ett mindre antal offer
platser. De är möjligt att några offerplatser använts 
av en större grupp människor med funktion för en 
vidare social gemenskap än de enskilda familjerna 
(Aronsson 1991a:110). Äldre skriftliga källor an
ger uttryckligen att offerplatserna kunde vara knut-
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na dels till enskilda familjer eller släkter, dels till 
större gemenskaper. Högström anger till exempel 
att offerplatsen Saivo vid Gällivare var huvudoffer
plats för skogssamerna i området (1747:184). Vid 
Saivo har också rika fynd från järnålder och medel
tid gjorts (Serning 1956).

Om vissa offerplatser haft en funktion inom en 
större social gemenskap skulle detta också kunna 
förklara varför metalloffren tycks upphöra eller 
avta markant under 1300-talet. Det är vid denna 
tid som nya mönster för kontakter med omvärlden 
etableras genom birkarla-systemet. Tillförseln av 
metallföremål från det karelsk-novgorodska områ
det upphörde sannolikt till följd av detta. Det är 
även möjligt att birkarla-systemet helt bröt tidigare 
mönster för distribution av statusföremål inom det 
samiska samhället. Samernas egen sociala organi
sation underordnades den svenska statens territori
ella organisation och nya mönster för sociala kon
takter uppkom (Aronsson 1991a:110). I Norge 
ställdes vid samma tid ekonomin om med inrikt
ning på torskfiske för avsalu. Intresset för pälshan
deln med samerna minskade och därmed ströps 
också tillförseln av nordvästeuropeiska metallföre
mål. Det går inte heller att bortse från effekterna av 
digerdöden i samband med de norska kontakterna 
(Zachrisson 1984:118). I folkminnet kom dock 
dessa stora offerplatser att leva kvar in i modern 
tid.

Bilden av samernas förkristna religion har i förs
ta hand tecknats av de tidiga kristna missionärer
na. Tolkningarna präglas av den egna miljöns och 
tidens synsätt. Ytterst få källor återgår direkt på sa
miska traditionsbärare. Samernas föreställnings
värld och riter har dock motsvarigheter längre ös
terut. Det gäller till exempel de samiska offerplat
serna med seitar (Gurvich 1986). Jämförelsemateri
al kan hämtas bland östligare folk.

Eidlitz Kuoljok (1993b) har fäst uppmärksamhe
ten på de uppteckningar av myter och berättelser

Kåtans rumsindelning. Ingången kunde markeras av stenar eller 
stockar. Härdens form är anpassad till kåtans rumsindelning. Ut
rymmet bakom härden, ”påssjo”, hade inte bara en praktisk 
funktion som köksdel utan uppfattades också som en helig plats.

som Tjarnoluskij gjorde bland samer på Kola-halv
ön under 1920- och 30-talen. Här möter vi en före
ställningsvärld som är föga känd bland samerna i 
väster men som tycks kunna förklara en del före
ställningar bland samerna liksom vissa motiv med 
älgar och renar på hällristningarna i Nordnorge. 
Eidlitz Kuoljok pekar på den centrala roll som re
nen hade i föreställningsvärlden bland jägarfolken 
på tundran. Motsvarande roll hade älgen för fol
ken på Sibiriens taiga. Även i de svenska samernas 
föreställningsvärld hade älgen en central roll. 
Stjärnhimlen uppfattades som en scen med älgar 
och jägare (Turi 1917, Lundmark, B 1982:93-102, 
Aronsson 1991a:107).

Den samiska föreställningsvärlden kommer även 
till uttryck i själva rumsindelningen av kåtan. Ut
rymmet bakom eldstaden i kåtan, ”påssjo”, hade 
inte bara en praktisk funktion som köksdel utan
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uppfattades också som en helig plats. Köttet från 
slaktade renar togs in i kåtan från ”påssjo”-sidan. 
Denna del av kåtan markeras ofta av en eller ett 
par större stenar vid eldstaden. Härdens avlånga 
form ansluter till kåtans rumsindelning (Aronsson 
1991a:108, 1991b). Motsvarande indelning av kå
tan förekommer även bland sibiriska folk.

Föreställningen att de slaktade djurens ben skulle 
återföras till naturen tycks vara central bland sa- 
merna. Högström uppger att en nybyggare som sett 
en same offra huvudet, fotterna och vingarna av en 
tjäder frågade vad detta skulle tjäna till. Samen 
svarade att av detta skulle nya fåglar komma igen 
(Högström 1747:183). Handhavandet av benavfal
let från måltiderna följde bestämda ritualer. Benen 
deponerades i särskilda bengömmor i utkanten av

boplatsen (Zachrisson 1985, Aronsson 1993a). Za- 
chrisson (1985) har med utgångspunkt från arkeo
logiska fynd försökt urskilja två typer av bengöm
mor: alla ben och horn från en ren har begravts un
der ett stenröse intill ett stenblock; benen från flera 
renar har lagts i en klippskreva. Likheter finns med 
såväl sättet att gravlägga människor som med de 
välkända björngravarna. Rituella begravningar av 
björnens ben finns utförligt beskrivna i äldre litte
ratur och de har också kunnat dokumenteras arkeo
logiskt (Zachrisson och Iregren 1974).

Som påpekats tidigare är det förhistoriska samis
ka gravskicket emellertid mycket ofullständigt ut
forskat. Från nyare tid finns däremot ett större an
tal gravar beskrivna (Manker 1961, Norrmann 
1969). En samisk förkristen grav från Gäutavardo i

Bengömma med märgkluvna renben. Bijelite, Vilhelmina kommun, Västerbottens län.
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Tärna socken, Lappland, utgör det enda väldoku
menterade undantaget (Zachrisson 1986). Skelettet 
låg svept i näver i en stenkista tillsammans med 
gravgåvor.

I Norge har mer omfattande undersökningar av 
ett par hundra samiska gravar gjorts vid Mortens- 
nes och på Varangerfjordens norra strand. Gravar
na är från tiden vid Kristi födelse till omkring 
1700. De döda låg ungefär i öst-västlig riktning 
svepta i näver tillsammans med allehanda gravgå
vor. Gravarna var vanligen byggda av stenhällar 
och nedgrävda bland stenarna på gamla strandval
lar.

Under kristen tid förekom tillfällig gravläggning 
i s.k. sommargravar i avvaktan på att liket kunde 
transporteras till kyrkan på vinterföret. Vanligen

låg sommargravplatserna på holmar och uddar. 
Det är känt att det inom det arktiska området före
kom permanent gravläggning ytligt eller helt ovan 
jord. Gurvich (1986) menar att tillfällig gravlägg
ning ovan jord på sommargravplatser kan återgå 
på sådana äldre begravningstraditioner. Om ett 
gravskick med begravningar ovan jord praktisera
des skulle detta i så fall kunna förklara avsaknaden 
av förhistoriska gravar inom det samiska kärnom
rådet i Lappland.

Vår kunskap om samiskt gravskick från äldre 
medeltid och tidigare är dock alltför bristfällig för 
mer långtgående slutsatser kring det samiska grav
skicket. Svårigheterna beror på bristen på material 
men också på de metodiska problemen med att et
niskt bestämma förhistoriska gravar.
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Kyrkstaden i Malå, Västerbottens län.
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Samiska kulturmiljöer
- riksintresseurvalet

De samiska kulturmiljöerna kan förenklat delas in i
fem huvudtyper med hänsyn till den näringsmässi-
ga differentieringen.

1. Fjällsamiska miljöer som präglas av renskötsel 
och traditionella näringar som fiske och jakt.

2. Skogssamiska miljöer som präglas av renskötsel, 
jakt, fiske och småbruk.

3. Miljöer där renskötande och jordbrukande sa
mer utgjort ett betydelsefullt inslag bland den 
jordbrukande landsbygdsbefolkningen (framför 
allt Lapplands skogsland, vissa fjälldalar samt 
Kalix-Torne-området).

4. Miljöer i Norrlands kustland där samer av tradi
tion uppehållit sig under vintern för renarnas 
bete.

5. Miljöer med inslag av samisk bosättning på 
Nord- och Mellansveriges landsbygd utanför det 
samiska kärnområdet.

De fjäll- och skogssamiska miljöerna kan innehålla 
inslag av såväl fångstsamhällets och nomadsamhäl
lets som det moderna renskötarsamhällets land
skap.

Den bredaste belysningen av samisk kultur ges 
av urvalet riksintressanta miljöer inom Stor urnans 
och Vilhelmina kommuner i Västerbottens län. I 
dessa miljöer kan alltifrån lämningar av forntida 
boplatser, offerplatser och gravar till yngre renval
lar, visten, samiska gårdsbruk och kyrkstäder upp
levas. Här finns också både syd- och nordsamiska 
inslag representerade.

Exempel på miljöer med samisk bosättning utan
för det samiska kärnområdet saknas för närvaran
de i urvalet av riksintressanta kulturmiljöer.
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Riksintresseurvalet av kulturmiljöer med 
samisk kultur

BD
BD

BD 7. 
BD 11. 
BD 12. 
BD 13. 
BD 22. 
BD 24.

BD 25. 
BD 35.

BD 37.

BD 72.

AC 21. 
AC 24. 
AC 27. 
AC 29. 
AC 30.

AC 31.

AC 35.

AC 36.

AC 38.

AC 43. 

AC 46.

AC 48.

AC 50. 
AC 51.

Kasken Tidigt samiskt nybygge.
Rackträsk-Dellaure. Vinterlägerplats i bruk från 200-talet till 
1800-talet. Kokgropar, härdar och fångstgropssystem.
Tjadnes. Skogssamiskt sommarviste med timmerkåtor.
Kaitum. Kapell och renskötarsamhälle.
Läffa. Samisk kultplats.
Saivorova. Samisk kultplats, fångstgropar och kokgropar. 
Laitaure. Tre samiska offerplatser.
Saltoluokta med Pietsaure. Samiska sommar-, höst- och vårvisten 
samt kåtakyrka. Turiststation.
Vaisaluokta. Sommarviste med torvkåtor och kåtakyrka. 
Rautasjaure. Landskap med lämningar efter samisk kultur och 
religion.
Råstojaure. Fornlämningsmiljö med samisk offerplats, gravplats 
och dödholme.
Rikti-Dokkas. Nybygge grundat av skogssamer.

Byskeälven. Älvdal med lämningar efter samisk renskötarkultur. 
Vindelälven. Älvdal med inslag av samiska kulturlämningar. 
Örträsk. Samiska kulturlämningar. Jordbruksby.
Gillesnuole. Samisk kapellplats.
Ammarnäs. Kyrkplats med kapell och samisk kyrkstad. 
Nybygge.
Tjulträsk. Visteskola, nybyggen, fångstgropssystem 
och sta lotomter.
Björkvattensdalen. Fjälldalgång med flera samiska 
nybyggen.
Atoklinten. Samisk kulturmiljö med viste och 
grav. Dagbrott för asbest.
Brandsfjället. Samisk kulturmiljö med äldre 
kulturlämningar samt visten med kåtor av syd- 
samisk och nordsamisk typ.
Bäsksele. Missionsskola från 1867 för samebarn.
Jordbruksby.
Fatmomakke. Kyrkstad med ursprung i 1700- 
talets slut. Kåtor och stugor för samer och ny
byggare.
Svartsjöbäcksområdet. Fjällområde med samisk 
bebyggelse och lämningar efter renskötsel i äldre tid.
Remdalen. Lämningar efter äldre visten och stalotomter. 
Risfjället-Rissjön. Fyra samiska offerplatser i fjällmiljö.

Z 1. Hamptjärn. Stalotomter på kalfjället.
Z 2. Maskien. Stalotomter, bengömma och sentida viste.
Z 4. Ankarede. Kyrkplats med samekapell och kåtor.
Z 5. Oratjokk. Sydsamisk kulturmiljö med vallar, kåtatomter, bod

grunder och källargropar.
Z 19. Bågavattnet. Sameviste. Fjällägenhet, fäbodar.
Z 46. Kroktjärnvallen. Sydsamiskt sommarviste.
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OM KULTURMILJÖPROGRAM FÖR SVERIGE

”Kulturmiljöprogram för Sverige” är ett projekt där Riksantikvarie
ämbetet avser att redovisa den kulturhistoriska referensramen bak
om det urval av områden i Sverige som utpekats såsom riksintres- 
santa för kulturmiljövården. Urvalet har skett med stöd av Naturre
surslagens regler om hushållning med de resurser som vår fysiska 
miljö representerar och det ingår som ett led i kulturmiljövårdens 
uppdrag att tillvarata det yttre kulturarvet - historien som den ger 
sig till känna i vår yttre miljö - idag och för framtiden.

Det är kulturmiljövårdens uppgift att belysa Sveriges historia - 
hela landets och hela folkets - så som den kommer till uttryck i den 
yttre miljön, i områden och objekt som är tydliga bärare av vårt 
kulturarv. Till stöd för detta anger Naturresurslagen att samhället, i 
planering och beslut om mark och bebyggelse, skall skydda kultur
miljön från åtgärder som kan påtagligt skada den. Särskild upp
märksamhet skall ägnas sådana områden som är av riksintresse. 
1 700 områden har 1987 av Riksantikvarieämbetet, efter förslag av 
länsstyrelserna, utpekats som riksintressanta för kulturmiljövården 
i Naturresurslagens mening. De finns redovisade i skriften ”Riks
intressanta kulturmiljöer i Sverige” som Riksantikvarieämbetet givit 
ut 1990.

Projektet ”Kulturmiljöprogram för Sverige” avser att fördjupa 
och förklara den bild av Sveriges kulturhistoria som riksintresseur
valet syftar till att förmedla. Det skall ge perspektiv på vad den ytt
re miljön, som den ter sig idag, kan uttrycka av tidigare generatio
ners verksamhet, villkor och strävanden. Det skall undersöka hur 
Sveriges historia ännu speglar sig i den fysiska miljön och sätta in 
det vi ser i de sammanhang vi måste veta något om för att uppfatta 
och förstå vad vi ser.

För att kunna förvalta det yttre kulturarvet på ett meningsfullt 
sätt måste vi ställa miljöurvalet enligt Naturresurslagen i relation 
till vår teoretiska kunskap om miljön som produkt av mänsklig 
verksamhet över tiden. Det är en kunskap som är spridd på många 
händer och som behöver struktureras i nya, tvärvetenskapliga for
mer för att bli tillämpbar på det miljötänkande som vuxit fram 
inom kulturmiljövården och som Naturresurslagen ger de formella 
möjligheterna att tillämpa.

I förberedelserna till ”Kulturmiljöprogram för Sverige” ingår den 
här föreliggande skriften i en serie kunskapssammanställningar och 
förstudier på olika områden, vilka skall bilda bas för det samlade 
programmet som avses komma under 1996.
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