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Abstract
This dissertation is an analysis of the cultural meeting between the Church and
the Crown on the one hand, and the Sami community on the other, in a
lappmark in the north of Sweden during the seventeenth century.
The authorities viewed and acted towards the Sami from the standpoint of
their normative system, incorporating the political/ideological discourse that
existed at this time. This was implemented by means of judicial machinery that
represented the Sami as indulging in immoral sexual behavior and idolatry.
This was due to the fact the authorities nurtured an interest in the different:
the Sami became the Other, representing an antithesis of the authorities’ own
existence. The authorities’ need to create this antithesis led to a representation
of the Sami as sexually immoral and idolatrous that endured throughout the
period of this research, with results that have both qualitative and quantitative
foundations in two categories of crimes: those against religion, and sexual
offences.
The Sami, for their part, exhibited cultural manifestations that, when
detached from the court rolls’ narrative structure, clearly distinguish themselves
from the normative system represented and implemented by the authorities.
Conciliation in court was common amongst the Sami; their views on theft,
murder or manslaughter, and sexual offences never coincided with the
perspective maintained by the authorities on these issues, which was based on
laws and ordinances. There were two reasons for this: the first was that the
Sami did not stigmatize as criminals individuals who had committed unlawful
deeds, as was the case with the authorities, who operated within the framework
of the Swedish legal system; the second reason was that the Sami had other
traditions concerning marriage and religious practice. The Sami interacted not
only with each other, but also in relation to other groups of people outside the
community, such as visiting farmers, townspeople, merchants and ironworkers.
Judicial matters were raised for different reasons: to document the distribution
of inheritance; to obtain remuneration for purchases on credit; to obtain a

financial settlement with regard to theft; and to establish clearly the sequence
of events, in cases of murder and manslaughter. This sheds light on the
question of why and how the Sami made use of the possibilities afforded to
them by the court, despite instances of repression to begin with, when the
authorities used the court system to initiate cases against the Sami, including
crimes against religion and sexual offences. The legal cases also shed light upon
Sami traditions, morals and cultural expressions, which not only differed from
the normative system of the authorities but also from various traditions and
morals that were exhibited by the peasantry in other parts of Sweden at this
time – we can thus “see into” a seventeenth-century Sami community.
The authorities represented repression and control, with the result that the
Sami became the Other. However, the Sami interacted both within and beyond
their own community. This provides us with information about traditions and
morals, which seem to have been characteristic in terms of Sami culture, whilst
at the same time differing from the type of behaviour the authorities desired.
The survey includes theoretical perspectives used by sociologist Stuart Hall,
philosophers Michel Foucault and Paul Ricoeur, literary scientist and cultural
theorist Homi K. Bhabha, and others, as well as theories proposed by literary
scientists Ania Loomba and Edward Said, as well as cultural theorist and
literary scientist Robert J. C. Young.
Keywords: Sami History, Early Modern History, Cultural Meeting, Sami
Culture, Sami, Representation, Discourse, Power, The Other.
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FÖRORD
Ett förord till en avhandling är enligt min mening egentligen en avslutning; en
liten berättelse om hur det hela började som också inkluderar en avrundning av
hur det slutade, samt en hälsning och tack till dem som på ett eller annat sätt
varit till hjälp och stöd under resans gång.
För min del började denna doktorsavhandling redan under studieåren på
universitetet i början på 1990-talet när jag uppmärksammade att historia om
samer var en historia som inte fanns i de läroböcker och den facklitteraturen
som användes i skolan, och kanske fortfarande används. Historien om
urbefolkningen i Sverige hade inte ens någon plats i undervisningen i
grundskolan och gymnasiet när jag studerade. Den undervisningen jag fick
under den första terminen på grundutbildningen i historia vid universitetet var
den nationella och internationella historien. Ett intresse väcktes hos mig,
eftersom jag visste att det «osynliga» i undervisningen inte var det i det verkliga
livet. Även människor som har passerat har lämnat spår efter sig, och är därmed
fortfarande «synliga». På B-kursen i historia fick jag emellertid tillfälle att
fördjupa mig i samers historia. När jag så skulle börja skriva en avhandling om
den dolda historien, var det ett naturligt val för mig att börja där jag «såg»
någonting. Jag valde att skriva om Jukkasjärviområdet som jag har anknytning
till eftersom jag är född i Kiruna. Jukkasjärvi församling är därmed min
födelseförsamling. När jag påbörjade mitt avhandlingsprojekt försökte jag väga
upp eventuell «partiskhet», eftersom jag har anknytning till området både
ämnesmässigt och geografiskt, genom att skriva om 1600-talet som låg långt
ifrån den tid jag själv lever i. Avhandlingen är därmed inte ett personligt
projekt och kan heller inte bli det, eftersom historien oftast är större än oss
själva.
Denna doktorsavhandling hade dock inte blivit skriven utan hjälp med
läsning, kommentarer och med litteraturtips, samt med ekonomiskt stöd. Det
är svårt att tacka alla som varit behjälpliga, i den meningen att ge rättvis plats
och tack åt alla, men jag hoppas att jag kommer ihåg och gör er alla rättvisa.
Jag vill tacka mina handledare docent Roger Kvist och docent Peter Sköld.
Roger för all sin vetenskapliga kunnighet och historiska kunskap som han
generöst delat med sig av och för det stödet han gett och för den
entusiasmeraren han varit i början av min forskarutbildning och mitt
avhandlingsarbete. Peter var den som sedermera tog över handledarskapet när
Roger flyttade till USA. Peter vill jag tacka för att hans handledning har lett till
slutförandet av min avhandling och därmed även min forskarutbildning. Jag
vill tacka seminarieledarna, professorerna Sune Åkerman och Marja Taussi
Sjöberg, och deltagarna på det äldrehistoriska seminariet vid Institutionen för
historia vid Umeå universitet för konstruktiva kommentarer på mina papers.
De av personalen vid Forskningsarkivet på universitetsbiblioteket i Umeå som
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jag har haft kontakt med när jag satt där och arbetade med michrofichen över
de avfotograferade Svea Hovrätts renoverade domböcker, har varit
tillmötesgående och trevliga och därför vill jag rikta ett tack till dem.
Under min forskarutbildning tillbringade jag fyra år som
gästforskare/stipendiat vid Institutt for historie vid universitet i Tromsø, och
jag vill varmt tacka alla där för att jag fick en plats i miljön och ett kontor. Jag
vill också tacka Fellesseminaret och Hurtigrute-seminaret för behjälpliga
kommentarer på mina papers – båda seminarierna i Instituttets regi. Ett tack
vill jag rikta till professor Henry Minde som varit min kontaktperson på
Institutt for historie, och som var den som tog emot mig ett «lunt sted» i
förbindelse med att jag för första gången kom körandes till Tromsø, och till
universitetet, i en av vinterns snöstormar i slutet av januari 1998.
Andra personer som jag också vill tacka är de som läst och kommenterat
avhandlingsmanuset. Jag vill tacka fil. dr. Björn Åstrand för läsning av det
första utkastet av inledningskapitel, och för att han gav konstruktiva
kommentarer på ett då fortfarande yvigt manus. Vidare vill jag tacka professor
Lars Ivar Hansen för genomläsning av avsnittet om processrättens historia i
äldre tid. Universitetsbibliotekarie och historiker Rune Hagen vid universitetet
i Tromsø har varit behjälplig med läsning av de tre första kapitlen och med
vetenskapliga litteraturtips. De som läst och kommenterat avhandlingsmanuset
i sin helhet, förutom min handledare Peter, och som jag därför vill tacka är
professor Tom Ericsson, som också varit min biträdande handledare, professor
Marja Taussi Sjöberg och docent Gunlög Fur. Peter Sköld vill jag också tacka
för hjälp med personindex. Doktoranderna Christer Karlsson och Carina
Rönnqvist vid Institutionen för historiska studier samt Björn Åstrand ska ha ett
stort tack för korrekturläsning av manus och konstruktiva kommentarer på
detsamma. Jag vill också tacka engelskspråkiga Mary Katherine Jones, för
granskning av Abstract och Summary. Ingen av er som läst, kommenterat eller
på annat sätt varit behjälpliga med avhandlingsmanuset ska dock lastas för
eventuella kvarvarande fadäser som kan finnas i doktorsavhandlingen som den
nu föreligger.
Det har behövts ekonomiska bidrag för att påbörja och fullfölja detta
forskningsarbete, och därför vill jag härmed tacka följande bidragsgivare;
Sametingets kulturdelegation, Kempefonden vid Umeå universitet, Hövens
stipendiefond vid Ájtte – Svenskt Fjäll- och Samemuseum, Samiska rådet inom
Svenska kyrkan via Luleå domkapitel, Norrlandsförbundet i Härnösand och
Svea Orden Systerklassen vid Stockholm. För finansieringen av
gästforskaruppehållet vid universitetet i Tromsø vill jag varmt tacka Nordiske
Forskningsakademin i Oslo. Min doktorandtjänst på Humanistiska fakulteten
vid Umeå universitet har emellertid varit den stadigaste ekonomiska grunden.
Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur vill jag tacka för
tryckbidrag.
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Jag vill även tacka mina närmaste vänner som varit det både i vardagen och
i vetenskapliga diskussioner under min tid som doktorand. Detta blev speciellt
värdefullt och välkommet för mig när jag flyttade till Tromsø. De personer
som jag sist vill tacka och som betytt mycket för mig under min tid som
student och som doktorand på universitetet är min mamma Amanda Granqvist
och min pappa Sten Ola Granqvist; de har varit ett känslomässigt stöd och har
även hjälpt till ekonomiskt. Mitt tack till min pappa måste bli postumt,
eftersom han gick bort för snart nio år sedan.
Manuset till doktorsavhandlingen har till största delen blivit till under den
tid jag bott i Tromsø. Jag vill därför slutligen uttrycka tacksamhet över att jag
har haft möjligheten att bo i ett nytt och ‘främmande’ land. Under min tid där,
och under de resor jag bland annat gjort mellan Tromsø och Umeå, insåg jag
att historien likaväl som landskapet är större än vad jag själv är. Historien
sträcker sig alltid längre bort i tid eller djupare ned i historiska skikt, än vad jag
har känslan av att jag kan komma att nå. Historien kan därmed aldrig vara
färdigskriven och landskapet aldrig färdigupptäckt. Det finns alltid något nytt
att läsa i arkiven och det finns alltid någon ny plats att upptäcka – det finns i
båda fallen alltid nya perspektiv.
I och med att historien tillhör oss alla och är en del av oss allihop kan denna
avhandling egentligen inte tillägnas någon. Fast jag vill avslutningsvis ändå
nämna att jag har skrivit en avhandling om människor som har varit ytterst
levande fastän de inte finns längre; därför kan avhandlingen ödmjukast
tillägnas dem, om den ska tillägnas någon.
På resande fot, december 2003 – mars 2004
Karin Granqvist
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KARTA 1.

Karta över Torne lappmark och norra Sverige

Källa: Krigsarkivet/KrA, Sveriges typografiska kartor, XI B, nr. 10
xiv

KAPITEL 1.

Utgångspunkter
Inledning
Förde. konan Elin ähr och berycktat att haphua lägersmål medh en
gifft lapp be:tn Joen Nielson i Sundaswara. Huileken konan och
bekänner föregiffuandes, att han hade henne för 4 åhr sedan
wåldtagit och nu ähr be:te Joen Nielson ickie tilstädes huarföre togz
lyfftett för henne till nästkomande tingh, Förenämnda Joen
Nielson haffuer tilförende varit tingzförder och fänghsligh blefuen
för samma Saak sedan rymdt inför uthur fängelssett, derföre, skall
1
slås effter honom att han kan fängsslas och vidare tingsföras.

Ovanstående rättsärende är taget ur den första domboken som finns från Torne
lappmark. Det står att tinget hölls den 2 februari och året var 1639. Platsen där
tinget hölls anges inte, men då senare ting förrättades vid Jukkasjärvi
marknadsplats finns det skäl att tro att detta ting också hölls på samma plats.
Ärendet är ett av tre som togs upp det året, och är också det ena av två ärenden
som presenteras i ett längre stycke i domboken.
Lappmarkens domböcker från 1600-talet innehåller protokoll som ger en
bild av samerna och svensk överhet i dåtidens Sverige. Domböckerna beskriver
människors vedermödor och händelser de varit med om. Samtidigt ger de en
beskrivning av olika situationer i rätten. I rätten togs arvstvister, skuldtvister,
äktenskapsbrott och stölder upp, samt mord och dråp i mer sällsynta fall. På ett
plan handlar domboksprotokollen om människors liv och vardag, och i vissa
fall är de också detaljerade vilket ger en mångfacetterad bild av människor och
deras relationer till varandra. På ett annat plan handlar domboksprotokollen
om hur människors vedermödor och händelser blev rättsärenden på tinget och
hur de behandlades i den rättsliga processen, samt vilka lagar som gällde och
vilken rättspraxis som användes.
De domböcker som ligger till grund för avhandlingen är Svea Hovrätts
renoverade domböcker för Jukkasjärvi tingslag. Tingslaget bestod i sin tur av de
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Torne lappmark Jukkasjärvi 2 februari år 1639, Häradsrättens domböcker Örebro län, vol. 7,
FR 651, uppslag 454 b - 455 a. Källhänvisningarna fortsättningsvis avser de till mickrofiche
avfotograderade domböckerna som finns på Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek.
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två byarna Siggevaara och Tingevaara.2 Jukkasjärvi låg i den södra delen av
Torne lappmark (se karta 1). Undersökningsperioden täcker åren 1639-1699.
Domboksprotokollen kan vi läsa som utsnitt av människors liv och vardag i ett
samiskt lokalsamhälle i norra delen av Sverige på 1600-talet. De är också en
3
dokumentation på hur den svenska överheten via ett rättssystem hade en viss
möjlighet att styra hur livet skulle te sig för människorna. Att överheten i
Sverige hade möjlighet att kontrollera sina undersåtar genom att nyttja tinget
som sin kanal syns genom de påbud och förordningar som lästes upp i början
på tingssessionerna och vilka lagar som användes i de olika rättsärendena. Vi
kan därmed läsa domböckerna som vittnesbörd om ett möte mellan olika
kulturer. I denna avhandling ska jag ta mig an gestaltningen av mötet mellan
svensk överhet och samer, i ett samhälle i norra Sverige.

Statsmakten och rättsväsendet i Lappmarken på
1600-talet: en historisk bakgrund
Domböckerna som jag använder kom till under 1600-talet när den rättsliga
organisationen i Sverige centraliserades. En av effekterna i Lappmarken blev att
samerna, i likhet med övriga befolkningen i Sverige, var ålagda att närvara vid
tingstillfällena. Avsnittet ger en översikt av hur rättsorganisationen såg ut,
främst på lokal nivå i Lappmarken, och innehåller även en översikt på
förändringarna i processrätten i ett längre historiskt perspektiv.
Processförfarandet
Den juridiska organisationen genomgick under 1600-talet väsentliga
förändringar som innefattas i vad som kallas den «judiciella revolutionen».4
Den innebar dels omdaningar i processförfarandet, dels förändringar i
organisationen och verksamheten.
2

«By» refererar i detta sammanhang till ett geografiskt område (se karta 1). De områden som
kallades byar i källmaterial i domböckerna från Lappmarken motsvarar siidaerna som fanns i
de nordsamiska områdena i norra Sverige. En siida var ett område som utgjorde en
geografisk, social och ekonomisk gemenskap. De tidigaste upplysningar om siidaer som
finns är i fogderäkenskaperna från 1500-talet, se Siv Rasmussen 2002 Befolkningsutviklingen
i Rounala, Ávjovárri og Guovdageaidnu 1559-1799. En kildekritisk vurdering av skattelistene
som grunnlag for folketallsberegningen, Hovedfagsoppgave i historie høsten 2002, Det
Samfunnsvitenskapelige Fakultet, Universitetet i Tromsø, Tromsø: Universitetet, s. 7.
3
Begreppet överhet preciseras längre fram i avhandlingen. I begreppet finns en maktaspekt; för
maktförhållanden se kapitel 2. Begreppet hänvisar även till de som hade ämbetsuppgifter för
kronans och kyrkans räkning («statsmakt» är ett annat vanligt använt samlingsbegrepp för
kronan och kyrkan. Det begreppet diskuteras mer ingående i avsnittet om tidigare forskning
om statsmakt och lokalsamhälle i Sverige på 1600-talet i detta kapitel).
4
Kjell Åke Modéer 1993 Historiska rättskällor: en introduktion i rättshistoria, Stockholm:
Nerenius & Santérus Förlag, s. 66.

2

Rättsväsendet i Sverige hade rötter långt tillbaka i tiden och var således en
gammal institution. I det svenska rättsväsendet fanns rester från både romersk
och kanonisk rätt. Genom influenser från den romerska rätten kom bland
annat bevisbördan att ligga på kärandesidan. Det var alltså upp till den som
5
upprättade ett ärende att hålla med bevis. Den kanoniska processen var en
anklagelseprocess där parterna fungerade som självständiga individer. Denna
processform hade rötter tillbaka till medeltiden och förhållningar till krig och
fejd, menar rättshistorikern Erik Anners. Krig och fejd var tillåtna om det
uppfattades som svar på kränkning eller överfall mot rätten. Straffprocessrätten
var en anklagelseprocess till formen, men övergick successivt till en inkvisitorisk
process med en domare som skulle leta efter sanningen.6
I kölvattnet av främst den romerska rätten följde värdering av bevis genom
erkännande, vilket banade vägen för receptionen av den legala bevisteorin.
Även om erkännandet inte hade samma centrala roll i den medeltida svenska
processen som i den romerska, började den legala bevisteorins reception att
synas i den svenska processrätten. Begreppet probatio, det latinska ordet för
bevis, sammankopplades med notorium, frågan om att komma till rätta med
brott som var uppenbara, notoriska. Begreppet notorium hade en viktig roll i
den medeltida processrätten i Sverige redan under landskapslagarna före 1300talets mitt, men det fördes ingen ingående diskussion om begreppet notorium i
1600-talets Sverige. I den romerskt influerade tyska rätten tog begreppet
confessio över i de rättslärdas diskussion istället för notorium. Confessio betydde
bekännelse från den person som var anklagad för ett brott. Vad gällde den
processuella doktrinen i Sverige hade det egna erkännandet en betydelsefull
plats eftersom eget erkännande räknades som fullt bevis, och blev ett av många
7
bevismedel. Historikern Johan Söderberg skriver i artikeln «Rättsväsendets
utbyggnad i Sverige» att rättsväsendets omvandling i Sverige innebar att
bevisningen endast fördes av en av parterna, och att den parten oftast var
8
svarandeparten.
Rättsväsendets organisation
Den judiciella revolutionen innebar att statsmaktens inflytande i domstolarna
ökade till förmån för det lokala inflytandet.9 Tingets utveckling från att vara
folkligt präglat till att bli domstolar som statsmakten kontrollerade är allmän
vedertagen kunskap. Historikern Marja Taussi Sjöberg skriver i Rätten och
5

Modéer 1993, s. 13, 48.
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kvinnorna. Från släktmakt till statsmakt i Sverige på 1500- och 1600-talen att de
tidigare, av folket styrda tingen, ersattes med en tidigmodern form av
domstolar, i och med att tingen professionaliserades. Viktiga faktorer i tingets
professionalisering i Sverige på 1600-talet var förändringar i lagstiftningen,
domstolsorganisationen och införandet av representanter i statlig tjänst, menar
Taussi Sjöberg. De tidigare folkstyrda tingen fick ge vika för ting som
professionaliserades och kontrollerades centralt.10
Förändringarna i rättsväsendet tog sig praktiska uttryck också genom att
domstolsorganisation indelades i olika verksamhetsinstanser. I samband med
att Hovrätten i Stockholm inrättades år 1614 fick Sverige en fast
instansordning, vilket var en del av den centraliserade domstolsorganisationen.
Sverige fick därmed en ordning med underrätter och hovrätter. Förutom Svea
Hovrätt fanns det lokala underrätter ute i landet, så även i Lappmarken. De
lokala underrätterna i Lappmarken tillhörde den lägre juridiska instansen och
Hovrätten blev den högre. Denna organisation av rättsväsendet på lokal och
nationell nivå, där de lokala domstolarna skickade domböckerna till Svea
Hovrätt för granskning och i vissa fall för bedömning av olika rättsärenden,
innebar en förändring i rättstillämpningen, enligt rättshistorikern Kjell Åke
Modéer. Rättstillämpningen gick från att ha involverat lokalsamhällena till att i
allt högre grad kontrolleras av statsmakten.11 Men redan innan rättsväsendet
organiserades uniformt på 1600-talet hade själva rättegångsformen blivit mer
formaliserad, vilket kan utläsas i de tidiga landskapslagarna. Den formaliserade
rättegångsformen hade att göra med kravet på ett rättegångssätt som skulle
12
säkra att riktiga avgöranden togs. En lagbok, 1608 års lag, trycktes också för
att göra rättssystemet mer enhetligt.
De olika landskapen var indelade i lagsagor som i sin tur var indelade i
domsagor vilka sorterade i olika tingslag. Lagsagorna härstammade från
medeltiden. Norrland tillkom som lagsaga år 1611 sedan landskapen
Gästrikland, Hälsingland, Medelpad, Ångermanland och Västerbotten
avskildes från Upplands lagsaga. Domsagan bestod av ett eller flera tingslag och
var en förläning från kungen till en häradshövding. Eftersom häradshövdingen
ofta hade flera tingslag att se över, samtidigt som denne ofta inte bodde i sin
förläning, utvecklades ett vikariesystem där ersättarna kallades lagförare eller
lagläsare. Det var vanligt att lagläsaren var den verklige tingsförrättaren, medan
de personer som innehade häradshövdingeämbetet endast var förläningstagare.
År 1680 introducerades en domstolsreform som innebar att häradshövdingarna
10
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skulle vara bosatta i domsagan och själva tjänstgöra på tinget, istället för att ha
vikarier. Häradshövdingeämbetet upphörde att vara en förläning från kungen
vid samma tid.13 I lagsagorna fanns det också ett vikariesystem där vikarierna
titulerades underlagmän. Lagmanstingen skulle hållas med ett flertal härader
tillsammans. I likhet med häradshövdingarna skulle lagmännen efter 1680 års
reform vara boende i domkretsen och ting skulle hållas en gång per år med hela
lagsagan.14
I Lappmarken uppvisade den judiciella indelningen ett annat mönster.
Fram till år 1670 fanns det endast en juridisk instans och det var
lagmansdömet där underlagmannen var domhavande. Det var egentligen
lagmännen som var förläningstagare och de som därmed skulle sköta
rättsvården, men även lagmansdömet hade ett vikariesystem med underlagmän
som skötte uppgiften som domare. Underlagmännen skulle övervaka tingen i
både kustsocknarna och lappmarkerna, vilket ledde till att tingen inte kunde
hållas ofta på grund av avstånden och sysslorna som domare på ting både vid
kusten och i lappmarkerna. Efter år 1670 delades lappmarkerna in i härader
och fick i likhet med övriga Sverige två underinstanser, häradshövdingedömet
och lagmansdömet, men i praktiken fanns inte denna indelning. Lagmanstinget
15
i lappmarkerna var den enda juridiska instansen. 1680 års domstolsreform,
som bland annat innebar att häradshövdingarna skulle vara bosatta i
häradshövdingedömet, vann inte laga kraft i lappmarkerna. Norrlands lagsaga
delades in i två domsagor som hette norra och södra kontraktet. Till det norra
kontraktet hörde Kemi och Torne lappmarker och till det södra hörde Lule,
Pite och Ume lappmarker. Häradshövdingarna bodde inte i området och ett
vikariesystem utvecklades med underlagmän som kallades «justitiarier».16
Underlagmännen använde sig också av ett vikariesystem. Tingen i de båda
kontrakten – norra och södra – hölls i var sin serie; det norra för sig och det
södra för sig. Att serierna hölls samtidigt innebar ibland att underlagmannen
hade vikarie för att hinna med att förrätta ting i de både kontrakten. Vikarierna
kallades substitut eller ersättare, men det framkom sällan vilka som fungerade
som ersättare för underlagmännen, eller de så kallade justitiarierna.17
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Det lokala tinget på Jukkasjärvi marknads- och kyrkplats
Tinget i Jukkasjärvi hölls en gång per år i januari eller februari månad, vilket
framkommer i domböckerna. Dessa uppgifter finner stöd i Johannes Tornaeus
prästrelation, där det står att ting hölls i alla lappmarkerna under
vinterhalvåret. De personer som förrättade tingen var domaren och prästen,
skriver Tornaeus i sin beskrivning av Torne lappmark på 1600-talet.18
Geografen Ragnar Bergling har i sin undersökning Kyrkstaden i övre Norrland.
Kyrkliga, merkantila och judiciella funktioner under 1600- och 1700-talen
granskat förhållanden på marknads- och kyrkplatserna i Lappmarken samt de
administrativa och juridiska sysslor som också utfördes där. När kyrkorna
byggdes i början på 1600-talet anlades marknadsplatsen i anslutning till
kyrkplatsen, och där togs också skatt upp.19 Tinget hölls på marknads- och
kyrkplatserna som låg i anslutning till samernas vintervisten. Dessa blev
naturliga platser att anordna kyrkliga tjänster och handelsaktiviteter på,
eftersom vistena redan var gamla samlingspunkter för samer. Omdaningen
skedde runt år 1605. Det finns uppgifter på att samer kom till Torneå stad och
handlade och den stora marknadstiden var midsommartid, inte vinterhalvåret.
Om det var samer från Torne lappmark som handlade i Torneå finns det inga
säkra uppgifter om. Uppkomsten av marknadsplatser var ett led i Karl IX:s
strävan att få kontroll över handeln på Nordkalotten, som under senmedeltiden
hade föregått utan någon direkt kontroll. Jukkasjärvi i Torne lappmark var en
marknadsplats, eller «lappmarknad» som det också hette, och var en gemensam
samlingspunkt för handeln för de båda byarna Tingevaara och Siggevaara.20
Samerna skulle infinna sig på marknadsplatsen för att höra kyrkans ord och
för att uppfylla sina skyldigheter till kungen och kronan och de fick inte heller
försumma skattebetalning och kyrkobesök, för som det står i ett av
domboksprotokollet från år 1675: «[i]ngen Lapp skall fördrista sigh att
försumma i rättan tijdh komma till marknadzplatz, der höre Gudh Heliga och
Salighgörande ord och Uthgiöra till Kongl. och May:t och Cronan deres
rättigheet, Widh straff som Lagh förmåge».21 Även handelsmännen från Torneå
stad, de så kallade borgarna, närvarade vid tinget eftersom marknaden i
18
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Jukkasjärvi var ett tillfälle för att handla. Det står skrivet i 1693 års protokoll
att: «Det pålades alle Landzmän och Skuitzrättare att dhe hädan effter skohla
hafwa Gran Oppsicht på Alle Lanskiöpmän ware sigh Bårgare, Bönder eller
Brukzfolk som hijt reesa före Marknadztijden».22 Detta citat visar att till
landsköpmän räknades borgare, bönder och brukfolk, och att dessa grupper
kom till Jukkasjärvi för att handla. Vidare fick handel i Lappmarken bara
förekomma under vinterhalvåret och endast på marknadsplatsen, vilket
kommer fram i ett av domboksprotokollen. Några landsköpmän hade stoppats
av Torneå stads två utridare, eftersom köpmännen hade varit på väg till
Lappmarken, på en inspektionsresa, innan marknadstiden.23 I missionärens
Johan Ferdinand Körninghs berättelse från år 1660 bekräftas liknande
förhållanden om handel. I skildringen framkommer det att det bara var tillåtet
att resa till lappmarkerna om personerna i fråga hade köpt sig rättigheter att
24
handla med samerna.
Jukkasjärvi var förutom en marknadsplats även en plats för kyrkliga
aktiviteter som gudstjänst, katekesförhör, bönestunder och undervisning.25 I det
ovanstående citatet från 1675 års protokoll var samerna skyldiga att komma till
marknaden för att betala skatt, gå i kyrkan och närvara vid tinget. Tvånget för
samerna att infinna sig kan också spåras i en annan dombok där tre samer fick
böta för att de inte hade slutit upp. Det var Anders Dagersson, Anders
Pederson och Påvell Olufsson som fick betala böter för att de inte närvarat vid
gudstjänsten år 1668.26
De olika aktiviteterna vid samernas samlingsplatser beskriver Körningh
också i sin missionsberättelse. Först betalade samerna skatt till fogden som var
kungens ombud och sedan betalades skatt till prästen, och efter
skattebetalningen började handeln med köpmännen. Körningh skriver i sin
skildring att vid dessa samlingsplatser var det även dop och giftermål. Han
berör även kravet att närvara vid marknaderna: «Det finns vissa bestämda
platser, dit lapparna äro skyldiga att komma för att hålla marknad. På tre

22
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sådana platser voro kyrkor av trä uppförda, men på övriga platser funnos inga,
utan prosten fick sköta sina kyrkliga förrättningar inne i vinterkåtorna.»27
Det fanns en kyrka i Jukkasjärvi, vid sjön Simojärvi. Kyrkan började byggas
i början på 1600-talet, och var ett kapell så att samerna i Tingevaara och
28
Siggevaara inte skulle behöva resa till sockenkyrkan i Enontekis. Det
ovanstående citatet från Körningh belyser att samernas närvaro var betydelsefull
för att handel med deras varor skulle vara möjlig, vilket också avspeglas i ordet
«lappmarknad» som marknaderna kallades. Körningh nämner endast
marknaden och de kyrkliga aktiviteterna, men går inte något djupare in på
tingsförrättningarna.
Frågan om det existerade alternativ rättskipning i lappmarkerna bland
samerna ska jag också kort ta upp här, även om det är svår att ge ett klart svar
eftersom det förutsätter ett väldigt stort tolkningsutrymme. Prästen Nicolalus
Lundius skriver i sin prästrelation «Descriptio Lapponiæ» från 1600-talet att
samerna i Ume lappmark hade rådslag om vilka ärenden som skulle presenteras
för lagmannen och fogden och hur sakerna skulle föreställas för att berättelsen
skulle framstå som samstämmig:
Widh Uhmå lappmarck hafwa de [samerna] en sådan plägsed att
de följas alle tillika af fiällen [...] för änn de kunna framhålla där
ett consilium sig emillan att de församblas alle uti ett rum då
rådgiöra de om någon piga är med barn, huru de henne för sin
lagman och sin fogde berätta skulle saken att den ena icke säger
annorlunda änn som den andra och andre ting som de hafwa sig
29
emillan.

Även om Lundius beskriver sederna i Ume lappmark torde ändå hans uppgifter
kunna gälla förhållanden i de andra lappmarkerna, eftersom han var same. Att
han var av samisk börd bör därmed ha inneburit att han hade en annan inblick
i samiska seder och bruk än de andra prästerna som författade prästrelationer.
Lappmarken i stort och Torne lappmark i det lilla var områden omgärdade
med restriktioner och kontroll såsom av de aktiviteter som pågick vid
marknadsplatsen. Det begränsade geografiska området för marknaden och den
tidsbegränsade perioden talar för att närvaro vid marknaden och kyrkan också
innebar närvarotvång på tinget. I det redan citerade protokollet från år 1675

27
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står det att ingen same skulle försumma att komma till marknadsplatsen
eftersom det var straffbart att inte närvara: «[W]idh straff som Lagh förmåge».30
Tingssammankomster hade funnits innan marknadsplatserna etablerades på
1600-talet fast då hade tingen en annan form. I mitten på 1500-talet ålade
Gustav Vasa skattefogdarna att också hjälpa samerna med lag och rättvisa.
Fogdarna hade ingen egentlig domsrätt, men skötte lag och rätt i judiciella
ärenden i form av en fogdejustis, som det kallades. Att fogdarna hade hand om
justisen hade sina rötter tillbaka till senmedeltiden när det inte fanns någon
klar gräns mellan den förvaltande och den judiciella verksamheten.31
Närvaroplikten vid tinget kan jämföras med förhållanden i andra nordiska
länder, eftersom det var viktigt att folk mötte upp för att ting skulle kunna
hållas. Både de som var inblandade i rättsärenden och grannar antas ha deltagit
32
frivilligt på tingen i Finland på 1500-talet. I 1600-talets Norge skulle de
självägande bönderna infinna sig när tinget sammankallades vilket stadgades
enligt lag. Skyldigheten att möta upp på tinget avskaffades dock 1687 i och
med Christian V:s Norske Lov, och plikterna gällde därefter endast för dem
som satt i lagmansrätten eller var part eller vittne.33
Lokal statsmakt i Jukkasjärvi på 1600-talet
Vilka representerade den lokala statsmakten i Jukkasjärvi under 1600-talet?
Befallningsmannen var kronans fogde i Lappmarken och närvarade alltid vid
tingsförhandlingarna. Han som var befallningsman över Torne lappmark
ansvarade även över Kemi lappmark. Hans uppgift var att ta upp skatterna av
länsmännen som i sin tur hade samlat upp skatterna ute i byarna. Följaktligen
bör befallningsmannen ha varit den som förde skattelängderna, men så var inte
var fallet, utan den som undertecknade skattelängderna in på andra hälften av
34
1600-talet var prästen, vilket skedde för första gången år 1614. I egenskap av
sitt ämbete bör prästen ha varit den som ansågs ha den bästa överblicken över
sina församlingsmedlemmar och undertecknade därför längderna. Han kan
också ha närvarat enbart för att bevittna att skattelängderna fördes på ett riktigt
30

31

32

33
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sätt. I 1646 års skattelängd står det skrivet i slutet på listan: «Thenne Lenghd
efter upbörden och Mantallet Vitnar jagh rett vara. Johannes Tornäus.
Pastor».35 Första gången som befallningsmannen skrev under skattelängden var
år 1674, och då tillsammans med prästen.36 Länsmännen närvarande med
största säkerhet när skattelängderna upprättades, eftersom de tagit upp
skatterna ute i byarna.
Under fogden stod länsmännen vilkas distrikt i lappmarkerna omfattade var
sin by. I Norrland och Småland verkade en länsman över ett distrikt som var
ett pastorat eller en socken.37 Inom Jukkasjärvi pastorat fanns det två länsmän,
en för byn Siggevaara och en för Tingevaara. Länsmännen i pastoratet kom
från respektive by och var befriade från skatt. Förutom skatteupptag var
länsmännen även ålagda att på befallningsmannens order kalla personer inför
rätta och se till att dessa närvarade vid tinget samt göra förundersökningar om
38
befallningsmannen önskade detta. De var även betalningsskyldiga för
kollektiva tjänster, exempelvis skjutstjänster, om lokalsamfundet inte uppfyllde
sina ålägganden. Länsmännen i Siggevaara och Tingevaara tvingades betala
kyrkoherden för den hästskjuts han hade varit tvungen att anlita när de
förordnade skjutssamerna inte hade velat skjutsa honom. Länsmännen blev
skyldiga att betala för kyrkoherdens utgifter för hästskjutsen och fick sedan
«ansökie skiutzLapparne eller Allmogen om sin betallning som bäst dhe kunna
gitta».39 Om länsmännen utsågs av lokalsamhällets medlemmar emellan eller
om de utsågs av kronans fogdar är svårt att bedöma, men turbulensen inom
länsmannakåren med sittande länsmän från två upp till max fyra år, kan vara
ett indicium att kronans fogdar skötte valen och hade befogenhet att byta ut

35

Rauø & Larsen 1995, s. 38. Skattelängderna för Torneå lappmark under perioden 16381701 saknas för åren 1648, 1650-54, 1660-68, 1670, 1672-73, 1676-77, 1689, 1691 och
1701. Även om skattelängderna saknas för nästan hela 1660-talet återfinns två länsmän i
domböckerna för åren 1663 och 1667. Dessa var inte samma länsmän som för året före
1660 och efter året 1668 i skattelistorna.
36
Rauø & Larsen 1995, s. 83.
37
Lars Olof Larsson 1987 «‘Lokalsamhälle och centralmakt i Sverige under 1500- och 1600talen’» i Nils Erik Villstrand (red.) Kustbygd och centralmakt 1560-1721. Studier i centrumperiferi under svensk stormaktstid, Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland,
Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland, s. 190.
38
Torne lappmark Jukkasjärvi 28 januari år 1671, Häradsrättens domböcker, Gävleborgs län,
vol. 19, FR 652, uppslag 670 b. I domboksprotokollet från år 1700 från Jukkasjärvi
framkommer det att befallningsmannen skickat ut lapptolken, som han hette, och
länsmännen till en borgare. Denne hade fällt nedsättande ord om skattefogdens utlåtande
som gällde ett återköp mellan borgaren och en same han handlat med, se Dag A. Larsen &
Kåre Rauø (red) 1994 Dombok Torneå lappmark. Jukkasjärvi og Enontekis tinglag 17001714, Finnsnes: Museet, s. 19.
39
Torne lappmark Jukkasjärvi 26 januari år 1688, Häradsrättens domböcker, Västernorrlands
län, vol. 9, FR 654, uppslag 1046 b.
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dem som ansågs inte sköta sina tjänster.40 Länsmannasysslan kanske inte heller
var attraktiv bland samerna och lockade därför inte till någon längre
tjänstgöring. Att bli betalningsskyldig för lokalsamfundets räkning kan inte ha
varit avundsvärt eller något att sträva efter.
Tinget i lappmarkerna var lagmansting, men hade samma funktion som ett
41
häradsting. Domhavande skulle i teorin vara den person som genom sin
förläning av området var ansvarig för att övervaka rättskipningen inom
förläningen, men i praktiken verkade istället en vikarie, underlagmannen, i
förläningstagarens ställe, som sagts tidigare. Underlagmannen brukade även
kallas lagläsare, den som läste lagen. Underlagmannasysslan sköttes under en
lång tid, närmare bestämt från 1639 till 1698, av två män med efternamnet
42
Grubb, Lars Grubb och Jacob Grubb. De satt båda i häradshövdingens ställe.
Underlagmännen i lappmarkerna hade inte samma lokala förankring som
exempelvis lagläsarna i södra Sverige, vilka värvades bland bönderna själva.43
Nämnden satt vid underlagmannens sida och skulle bestå av tolv
manspersoner. Det var inte alltid tolv personer i nämnden på tinget i
Jukkasjärvi, utan det kunde växla från sex, åtta personer till tolv. I nämnden
satt både samiska män från de två samebyarna och borgare från Torneå stad.
Liknande förhållanden var det i fiskebyarna vid den norska Finnmarkskusten,
där nämnden bestod av den fasta befolkningen och borgare som höll till i
byarna som köpmän.44 Från och med 1680-talet bestod nämnden på
Jukkasjärvi-tinget av samer, vilket jag ska diskutera längre fram i avhandlingen.
Forskningen i Sverige och i Norge om nämndemannaval kan inte ge säkra
uppgifter om hur valen av nämndemännen gick till under 1600- och 1700talen.45 Detsamma gäller för val av lappmarkstingens nämndemän.
Länsmännen skulle arbeta både som kronans tjänstemän året om och
samtidigt leva i det egna lokalsamhället, medan underlagmannen,
befallningsmannen och prästen inte var bosatta i eller ens i närheten av det
samiska lokalsamhället. De geografiska avstånden kan ha verkat försvagande på
40

De samiska länsmännens tjänstgöringstid har jag grundat på de av Rauø och Larsen
sammanställda skattelängder, Rauø & Larsen 1995.
41
Karin Granqvist 1996 Du skall inga andra gudar hava jämte mig - Trolldoms- och
vidskepelseprocesserna i lappmarkerna 1649-1741, Opublicerat avhandlingsavsnitt, Umeå:
Institutionen för historiska studier, s. 5.
42
För lagmän, underlagmän och häradshövdingar i Västerbotten under 1600-talet och 1700talets första hälft se Granqvist 1996, s. 24.
43
Om lagläsarna i södra Sverige, se Larsson 1987, s. 191.
44
Hilde Sandvik 1987 «Finnmarks eldste historie: Tinget i Finnmark 1620-1633», Heimen, nr.
4, Trondheim: Laget.
45
Se exempelvis Marja Taussi Sjöberg 1990 «Staten och tinget under 1600-talet», Historisk
tidskrift, nr. 2, Stockholm: Svenska historiska föreningen, s. 171; Erling Sandmo 1992
Tingets tenkemåter. Kriminalitet og rettssaker i Rendalen, 1763-97, Tingbokprosjektet, Oslo:
Universitetet, s. 36-37.
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relationen mellan statens och kyrkans representanter och lokalsamhället.
Historikern Jan Lindegren har studerat en bondebygd i en socken i norra delen
av Kalmar och dess relation till framförallt den lokala adliga eliten i området.
Han menar att den dagliga kontakten och rumsliga närvaron gjorde att den
lokala adeln hade goda insikter i problem bönderna emellan. Detta fick till
följd att den lokala elitens position gentemot bondebefolkningen blev väldigt
stark.46 Myndigheternas närhet till lokalsamhällen behöver ändå inte betyda att
lokalsamfunden fogade sig i enlighet med lagar och förordningar. I norska
Nordhordland, exempelvis, firade allmogen bröllop i flera dagar trots förbud
47
mot dagslånga fester.
I lappmarkerna fanns ingen adel, som fallet var i Svealand och Götaland,
och de verksamma tjänstemännen och prästerna mötte det samiska
lokalsamhället en gång per år under marknads- och kyrktiden som pågick ett
par veckor. Sedan reste de söderut eller ner till kusten igen. Även om prästerna
från och med början av 1600-talet skulle bo vid sina lappmarkskyrkor,
fungerade det inte. Så lappmarksförsamlingarnas organisation gick tillbaka till
moderförsamlingarna vid kusten år 1617. Inte förrän år 1673 blev
lappmarksförsamlingarna självständiga församlingar igen, men prästerna
flyttade ändå inte upp till lappmarkskyrkorna för att bo där permanent.48
Kort sagt utgjordes den lokala statsmakten i Jukkasjärvi på 1600-talet av
prästen, befallningsmannen och underlagmannen som även fungerade som
domare. De samiska länsmännen och nämndemännen kan med tveksamhet
uppfattas som att de representerade statsmakten på lokal nivå, även om de
arbetade med uppgifter som tillhörde statsmaktsapparaten. Att vara länsman
innebar att denne fick betala för kollektiva omkostnader om övriga samer inte
betalade, vilket inte kunde ha varit attraktivt. Eftersom det samiska samhället
inte var socialt differentierat49 är inte heller nämndemannasysslan en säker
indikator på att personen tillhörde en elit i det samiska samhället. De två
ämbetsuppgifterna att vara länsman och att vara nämndeman är ambivalenta
46

47

48

49

Jan Lindegren 1987 «‘Med glädje och utan suckan’ eller samhällskontrollen i ett
lokalperspektiv’» i Nils Erik Villstrand (red.) Kustbygd och centralmakt 1560-1721. Studier i
centrum-periferi under svensk stormaktstid, Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i
Finland, Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland, s. 224-225.
Jorunn Dobbe 1996 Blant granner og myndigheter. Konfliktløsning og disiplinering på
bygdetinget i Nordhordland 1642-55, Oslo: Tingbokprosjektet, s. 33.
Karin Granqvist 1995 Samerna och den kristna missionen i Torne lappmark 1599-1723,
Opublicerat avhandlings-PM, Umeå: Institutionen för historiska studier Universitetet, s. 715.
Roger Kvist menar att det samiska samhället inte var socialt skiktat, se Roger Kvist 1989,
Rennomadismens dilemma. Det rennomadiska samhällets förändring i Tuorpon och Sirkas
1760-1860, Forskningsrapporter från Historiska institutionen vid Umeå universitet; 5,
Umeå: Historiska institutionen, Universitetet, s. 43. Diskussioner om huruvida det samiska
samhället var skiktat eller inte återkommer längre fram i detta kapitel.
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sysslor på 1600-talet, menar jag, i den betydelsen att innehavarna av dem stod
på gränsen mellan statsmakt och lokalsamhälle.

Avhandlingens disposition och precisering av syfte och
frågeställningar
Avhandlingens syfte är att visa hur mötet mellan samer och svensk överhet såg
ut. De rättsliga dokumenten är vittnesbörd både på vilken bild samerna själva
framställde av sin kultur och vilken bild de som stod utanför samernas kultur
tecknade av samerna i Jukkasjärvi, och kanske också av samernas kultur
generellt i förlängningen.50 I vilket fall som helst är domböckerna en
dokumentation på kulturmöte eller kulturkonfrontation. Möten mellan
kulturer är ett intressant spänningsfält som skapar flera möjligheter för olika
former av studier. Historikern Gunlög Fur menar att; «Möte eller
konfrontationer mellan kulturer ger historikern möjlighet att studera
föreställningar och praktiker beträffande kön och sexualitet [...]». Hon
fortsätter; «Olika uppfattningar och traditioner ställs emot varandra och
framträder därför kanske tydligare än i en monokulturell kontext där de inte
behöver uttryckas, eller tvingas till försvar.»51 Essensen i hennes diskussion är
att föreställningar uppträder som tydligast när mötet sker utanför ett
monokulturellt sammanhang, då oftast mellan olika kulturer. Jag vill tillägga
att jag anser att kulturmöten eller -konfrontationer ger historikern möjlighet att
studera föreställningar om uppfattningar och traditioner som står upp emot
varandra i övriga praktiker än kön och sexualitet.
Det övergripande syftet i avhandlingen är dock att studera mötet mellan
överhet och samer, som jag sagt ovan, vilket leder till frågeställningar om vilka
representationer av samerna som finns i källorna. De två
52
huvudfrågeställningarna i avhandlingen är; vilka bilder tecknade överheten i
50

Domböckerna för lappmarkerna i Sverige på 1600-talet var likadant utformade. Tingen hade
även samma organisatoriska utformning i alla lappmarker och samma lagar gällde för hela
landet. Detta sammantaget kan innebära att bilder av samekulturerna, såsom de
periciperades utifrån, kan visa sig ha varit desamma oberoende av vilka domböcker från de
olika lappmarkerna som undersöks. Lappmarkerna i 1600-talets Sverige var Kemi, Torne,
Lule, Pite och Åsele lappmarker, den senare kom sedermera att kallas Ume lappmark.
51
Gunlög Fur 1998 «Gränsöverskridande kvinnor och svenska män. Kön och sexualitet på
gränsen mellan samiskt och svenskt i tidigmodern tid», Kvinnovetenskaplig tidskrift, nr. 1,
Uppsala: Wikströms, s. 49.
52
«Bild» hänvisar per definition till uppfattningar och värderingar av olika företeelser. När
företeelserna består av folk, kulturer, religioner och liknande kallas det «omvärldsbild».
Bilder på en given nivå kan emellertid gripa in i varandra. «Bild» finns per definition
däremot inte hos en grupp av människor utan endast hos enskilda individer, men i och med
att individers uppfattningar och värderingar kan överensstämma med gruppens
uppfattningar och värderingar kan «bild» i vissa fall också referera till gruppen, se Kenneth
Nyberg 2001 Bilder av Mittens rike. Kontinuitet och förändring i svenska resenärers
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domböckerna av undersåtarna i norr och vilka bilder tecknade samerna av sin
egen kultur? Jag har ställt följdfrågorna om och i så fall på vilket sätt
representationerna av samernas kultur och liv skiljer sig i ett och samma
källmaterial och vad det beror på.
Detta kapitel, kapitel 1, innehåller en presentation av rättsväsendets
organisation och en historisk bakgrund om hur det centraliserade rättsväsendet
såg ut på 1600-talet. Det innehåller också en beskrivning av hur det centralt
organiserade rättsväsendet var utformat på det lokala planet i Lappmarken på
1600-talet. En källdiskussion och -presentation tar jag också upp i detta
kapitel, samt en kortare introduktion om forskning av lokalsamhälle och
statsmakt både när det gäller samiska lokalsamhällen och statsmakten, och
lokalsamhällen ute i bygderna och statsmakten i Sverige på framförallt 1600talet.
I kapitel 2 ska jag diskutera vilket vetenskapsfält jag relaterar mitt arbete till,
vilket främst är det postkoloniala. Det här är inte ett utvidgat syfte, utan jag tar
upp det eftersom det är viktigt att visa sin utgångspunkt och inte enbart
presentera fakta. Enligt postkolonial teoribildning kan områden erövras både
geografiskt och tankemässigt, något som känns igen i den europeiska
kolonisationsepoken och den följande historieskrivningen. Med tankemässigt
menas att tro, religion, normer och värderingar blev koloniserade av en annan
53
kultur och oftast ersatta av andra värdesystem. Den traditionella definitionen
av modern kolonisation innebär att det är ett territorium, alltså landet/marken,
som koloniseras.54 Uppfattningar och idéer kunde komma till uttryck i
domböckerna och oavsett om det betydde tankemässig kolonisation eller inte,
framträder i varje fall därmed även representationer av samernas liv och kultur.
När man arbetar med domböcker får man inte glömma att källorna är
omgärdade av diskurser som hör till ett rättsligt sammanhang. Detta färgar
också framställningarna av mötet mellan överhet och samer. Samtidigt kan
noteras att det finns många andra skriftliga beskrivningar av samerna genom

Kinaskildringar 1749-1912, Avhandlingar från Historiska institutionen i Göteborg 28,
Göteborg: Historiska institutionen, Göteborgs universitet, s. 25-26. Eftersom denna
avhandling är en studie av kulturmöte med tyngdpunkt på vilka framställningar som gavs av
samerna på en diskursiv nivå i domböckerna är det mer korrekt att använda
«representation», att porträttera, i sammanhanget för denna avhandling.
53
Anna Green & Kathleen Troup 1999 The Houses of History: A Critical Reader in TwentiethCentury History and Theory, Manchester: Manchester University Press, s. 279.
54
Homi K. Bhabha 1994 The Location of Culture, London, New York: Routledgde, s. 136-137.
Bhabha är litteraturvetare i engelsk litteratur och kulturteoretiker. Stuart Hall 1997 i Stuart
Hall (ed.) Representation: Cultural Representations and Signifying Practices, London,
Thousand Oaks, New Dehli: Sage Publications in association with The Open University
Press, s. 97.

14

tiderna,55 utöver domboksmaterial. Dessa gjordes ibland på uppdrag och av
56
präster i missionssyfte, för att ta två exempel. Det innebär att var och en av
framställningarna av samerna kan vara inlindade i var sin diskurs. Samtidigt
som uppgifter om samer i domböckerna hör till en rättslig diskurs härstammar
de också ifrån en realhistorisk verklighet som den såg ut i dåtiden. Vid vissa
tillfällen är gränsen mellan representationerna av samerna, uppgifter om
samerna och realhistoriska fakta flytande. Kapitel 2 innehåller därför en
diskussion om språket i källorna, eftersom det inte är neutralt och avskalat av
historisk mening, utan laddat med ett innehåll. Språket är en del av samtiden
och visar därför till (historiska) representationer som de såg ut i sin egen
samtid. Det är viktigt att sätta domböckerna i en källkritisk diskussion,
eftersom de speglar sina egna faktiska förhållanden och är historiska produkter
från sin egen historiska samtid. Den källkritiska diskussionen gäller främst
domböckerna, eftersom de är de grundläggande källtexterna i avhandlingen,
även om jag har använt mig av andra historiska dokument som skattelistor och
lagtexter i vissa fall.
Representationerna såsom de framstår i domböckerna framkom i en rättslig
diskurs, vilket gör det intressant att närmare granska vad rätten var och se vilka
personer som befann sig i denna diskurs. Kapitel 3 berör därför frågorna vad
rätten var och vilka personer som befann sig där. Jag utgår från ordet «rätten»,
istället för tinget, eftersom ordet «rätten» användes som beteckning på den
rättsliga begivenheten medan «ting» användes för formen. «Laga ting» hölls
57
medan människor kallades inför eller kom inför «rätten». Historikerna Seppo
Aalto, Kenneth Johansson och Erling Sandmo menar att tinget under

55

För en översikt av bilder av samern i skriftliga verk från Tacitus Germania (98) till Johannes
Schefferus Laponia (1673), se Anders Løøv 2000 «Bildet av samerna i de eldste kildene og
noe om det som er skrevet om dem under 200 år» i Kjell-Arne Brändström (red.) Bilden av
det samiska i skönlitteratur, forskning och debatt, Umeå: Kulturgräns Norr, s. 19-24.
56
Johannes Schefferus Laponia (1673) var ett beställningsjobb från Magnus Gabriel De La
Gardie. Laponia var en sammanställning av flera prästers beskrivningar av Lappmarken.
Prästen och missionären Pehr Högströms Beskrifning öfwer de til Sweriges Krona lydande
Lapmarker (1747) är ett annat exempel på en skriftlig framställning av svenska Lappmarken,
se Løøv 2000, s. 23-24.
57
För detta påstående se två empiriska exempel från åren 1639 och 1640: «Höltz Laga Tingh
uthi efterskreffne Lappmarker», Torne lappmark 2 februari år 1639, Häradsrättens
domböcker, Örebro län vol 7, FR 651, uppslag 454 b; «Kom för Rätten Mads Kiffwesonn i
Affiwara, och besuerade sigh att han mist i Skogen Kiöt till een Reen», Torne lappmark ?
(dagen anges inte i domboken) februari år 1640, Häradsrättens domböcker, Södermanlands
län, vol. 4, FR 651, uppslag ? (1640 års dombok saknar sidnumrering). Från och med år
1649 preciserades var tinget hölls; «Anno 1649 den 31 Januarij höltz Laga Tingh i
JukusJärfii by», Torne lappmark Jukkasjärvi 31 januari år 1649, Häradsrättens domböcker,
Gävleborgs län, vol. 2, FR 651, uppslag 604 b.
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tidigmodern tid handlade om makt som redan existerade.58 Diskurs är nära
sammanknutet med makt enligt filosofen Michel Foucaults definition, så jag
ska urskilja om relationerna i rätten hade en maktrelaterade bakgrund och hur
den i så fall tog sig uttryck.
Representationerna av samernas kultur och liv lyfts fram genom de ärenden
som överheten tog upp på tinget. I kapitel 4 ska jag gå igenom de rättssaker
som överheten upprättade. Jag tar också upp vad representationerna pekar på,
förutom mot samernas liv och kultur. Representationer pekar alltid mot dem
som representeras och mot den/de som representerar, så jag har därför förhållit
dessa representationer till de större narrationerna om religion och lag. På 1600talet stod den lutherska kristna ortodoxin stark, och därför kopplar jag ihop
representationerna som gavs av samerna med den samtida rådande ideologin.
Jag har med hänsyn till det starka lutherska trosfundamentet under den här
tiden, därför ställt frågan vilka representationer som speglas i olika ärenden.
Ärenden som berörde religion bör därför ha varit i förgrunden av ärenden som
togs upp på tinget, likaså ärenden om sexuella förbindelser, eftersom äktenskap
var de föredragna relationerna för sådana förbindelser. Jag har också ställt
frågan vad framhävande av åsikter pekar på, utöver de enskilda
representationerna, och vad det berodde på; varför och på vilket sätt
återrepresenterade överheten samernas kultur från sin egen utgångspunkt med
hänsyn till brott mot sedligheten och religionen?
I kapitel 5 tar jag upp ytterligare frågor för att kunna svara en av de två
huvudfrågeställningarna om vilka bilder av samernas liv och kultur
frambringade samerna själva? Två av frågorna är; vilka händelser var aktuella
för samerna att ta upp på tinget? Hur använde sig samerna av tinget? För att
svara på dem har jag gått igenom de ärenden som samerna upprättade på tinget
och även tittat närmare på innehållet i de rättssaker som var aktuella för
samerna. Ytterligare frågor som jag har ställt är; hur såg interaktionen mellan
den samiska kulturen och andra grupper ut och hur verkade den i det samiska
samhället? Dessa frågor ger sammantaget en övergripande bild av samernas
agerande och interaktion inom det samiska samhället och så även utanför deras
egen sociala och kulturella kontext. På ett övergripande plan ger en närstudie
av innehållet i rättssakerna även en översikt av framställningar av samernas liv
och kultur, såsom de porträtterades genom de ärenden samerna själva tog
initiativ till.
Avslutningsvis är kapitel 6 en sammanfattning. Första delen är en
sammanfattning av de empiriska avsnitten i avhandlingen som visar mötet
58

Seppo Aalto, Kenneth Johansson & Erling Sandmo 2000 «Conflict and Court Encounters in
a State of Ambivalence» i Eva Österberg & Sølvi Bauge Sogner (eds) People Meet the Law:
Control and Conflict-Handling in the Courts: The Nordic Conflict-Handling in the Courts: The
Nordic Countries in the Post-Reformation and Pre-Industrial Period, Oslo:
Universitetsforlaget, s. 202.
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mellan samerna och överheten på 1600-talet i Jukkasjärvi i Torne lappmark,
medan den andra är en sammanfattning av de representationer av samerna som
uppstod i detta möte.
De uppfattningar vi således kan få av samernas liv och kultur i
domböckerna är utifrån överhetens medvetna eller omedvetna konstruerade
representationer av samerna. En tänkbar hypotes är att dessa representationer
därmed skilde ut samerna som «de andra»59 från överheten som var «vi». Det är
alltså både bilden och historierna om Den Andre som bör finnas i
domböckerna, parallellt med samernas egen framställning av sig själva och sin
kultur. Representationer förändras långsamt vill jag tillägga. Representationer
av samer, i exempelvis konsten, var från Olaus Magnus under första hälften av
1500-talet till in på 1800-talet färgade av det som kallas för «sameexotism». En
del bilder av samerna i illustrationer smälte samman med föreställningar om
«det primitiva» där bilder av samer bestod av det vilda, övertroiska, barbariska
och hedniska.60 I och med att representationer av samer i konsten kan vara
fixerade över en lång tid enligt tidigare forskning, kan det innebära att
representationerna av samerna i domböckerna också är konstanta under hela
undersökningsperioden, eller att de åtminstone inte förändras nämnvärt under
perioden 1639-1699 som jag undersöker.
Jag ska nämna att samma empiriska exempel kan återkomma flera gånger
på olika ställen i avhandlingen. Frågeställningarna är det som binder samman
de empiriska exemplen, det specifika, med det generella, och fungerar som
samlande referenspunkt mellan de partikulära fallen och de generella
förklaringarna. Även om förklaringarna kan ha legitimitet för att gälla
förhållanden i andra lappmarker i mötet mellan samer och överhet hävdar jag
ingen som helst generalitet på det planet, generalitet inte ens i positiv
bemärkelse. Ska generalitet diskuteras vill jag istället lägga den diskussionen
59

«Den Andre» (The Other) diskuteras av sociologen Edward W. Said. Han uppmärksammar
att intellektuella i Europa konstruerar essentialiserande representationer av icke-européer.
Eftersom att de intellektuella i Europa på så sätt skapar Orienten kommer den fjärran
Orienten närmare de som forskar om Orienten. Dessa kallas orientalister. Men därmed
skapar orientalisterna även sin uppfattning om Orienten. Said menar att beteckningen av
Orienten (designation of Orient) vilken anses vara en objektiv beteckning istället blir
oskiljbar med representationen av Orienten, vilket är betecknande för orientalismen (mina
kursiveringar i fotnoten), se Edward W. Said 1985 Orientalism, Middlesex England:
Penguin Books, s. 129. Detta är i korta drag processen som skapar representationer av Den
Andre. Se även kapitlet om teori och metod.
60
Se Eli Høydalsnes 2003 Møte mellom tid og sted. Bilder av Nord-Norge, Oslo: Forlaget Bonytt,
s. 103, 106-112. Høydalsnes exemplifierar sameexotismen bland annat med Johannes
Schefferus verk Lapponia från år 1673 som är ett standarverk för sameskildringar i text och
bild. Hans bok är en efterföljare till Olaus Magnus (kulturhistoriska) verk Historia de
gentibus septentrionalibus från år 1555. Se även Eli Høydalsnes 1999 Møte mellom tid og sted.
Bilder av Nord-Norge, Avhandling for dr.art.-graden, Institutt for kunsthistorie, Det
humanistiske fakultet, Universitetet i Tromsø, Tromsø: Universitetet, s. 167, 184-186.
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inom ramen för källkritiken och den teoribildning jag använder mig av i
avhandling, även om jag inte heller där hävdar legitimitet för generaliseringar.
Jag vill tillägga att jag definitivt inte framhäver, skapar eller utgår från
essentialistiska enheter av vare sig överhet eller samer, eller hävdar att de bilder
som kan uppfattas och framstår som essentialistiska i avhandlingen av
respektive enheter fortfarande finns idag.

Avgränsningar
Tidsmässiga
Excerperingen av domböckerna har satt sin egen tidsmässiga begränsning,
vilket har att göra med förändringar i rättsutövningen. Den första domboken är
från år 1639 och den sista som jag excerperat är 1699 års dombok. Domboken
från år 1639 är den första dombok som finns att tillgå för Lappmarken och har
därför blivit en naturlig början på undersökningen. År 1699 har fått bli det
avslutande året för undersökningen beroende på omarbetningar i
rättsutövningen, då den så kallade edgärdsmannainstitutionen försvann år
1695, som enligt historikern Marja Taussi Sjöberg betydde att den sista resten
av folkligt inflytande och deltagande på tinget upphörde. Edgärdsmannainstitutionen innebar att den svarande kunde använda sig av edgärdsmän, vilka
kunde svära på att den svarandes ed var sann och att svaranden därmed var
61
oskyldig. Det finns dock lakuner i källmaterialet. Domböckerna för åren
1641-1644, 1646-1648, 1651, 1653-1654, 1672-1673, 1676, 1678 och 1686
saknas. Åren 1677, 1690 och 1698 har jag själv inte excerperat på grund av det
var svårt att läsa microfichen som gjorts utifrån originalen. De domböckerna
har jag haft svårigheter med att läsa eftersom bläcket har flutit ut på sidorna.
Domböckerna för Jukkasjärvi tingslag finns emellertid tryckta. En heter
Dombok Torneå lappmark. Jukkasjärvi och Enontekis tinglag 1639-1699 och är
redigerade av Dag A. Larsen och Kåre Rauø.62 Jag har använt de tryckta
domböckerna som finns, för att följa upp enskilda ärenden under åren 1677,
1690 och 1698.
Även om domböcker saknas för tolv år under undersökningsperioden, är de
befintliga avfotograferade domböckerna på microfichen en komplett källserie.
Frågor om vad som hade kunnat göra historieframställningen fullödigare om
domböcker hade funnits för varje år mellan åren från 1639 till 1699 är en
61

Taussi Sjöberg 1996, s. 21-22. Enligt Göran Inger kallades den svarandes ed för iuramentum
purgatorium i den medeltida romersk-kanoniska och tysk-romerska rätten, vilket betydde att
den anklagade svor en värjemålsed som var en ed på att vederbörande var oskyldig, se Inger
1994, s. 3.
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Dag A. Larsen & Kåre Rauø (red) 1997 Dombok Torneå lappmark. Jukkasjärvi og Entotekis
tinglag 1639-1699, Finnsnes: Museet.
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kontrafaktisk diskussion i likhet med «om inte om fanns». Sålunda kan det
tillgängliga källmaterialet ses som fullständigt även om det kronologiskt inte
går att följa kontinuerligt. Sedan fattas få domböcker sett i relation till hela
undersökningsperioden som är nästan sextio år, vilket därmed kan räknas som
ett hanterbart bortfall av källserien. Det enda som är negativt med avsaknaden
av domböckerna är att de rättsärenden som bordlades på grund av parterna inte
var närvarande eller vittnen saknas och som sedan skulle tas upp vid andra
tingstillfällen, ibland inte kan följas upp. Vissa gånger kan inte rättssaker
återfinnas ens med hjälp av domböckerna i den tryckta serien för år 1677, 1690
och 1698, eftersom ärendena inte togs upp igen av skilda anledningar.
Geografiska
Det geografiska urvalet för excerperingen är domböcker över en lappmark. Jag
har valt att excerpera protokoll från endast ett tingslag i en lappmark på grund
av det tidskrävande arbetet det innebär. Att excerpera källtexter från fler
tingslag eller fler lappmarker hade kanske inte heller medfört bättre förklaringar
eller tolkningar av avhandlingens syfte och frågeställningar. Mötet mellan
samernas samhälle och kultur i Jukkasjärvi och svenska statsmakten, med tinget
som brytpunkt, bör ha likheter med andra lappmarker i 1600-talets Sverige,
eftersom man måste utgå att kulturer har vissa gemensamma referenspunkter
oberoende i vilket källmaterial de beskrivs. Det centraliserade rättssystemet
introducerades i lappmarkerna Ume, Lule, Pite, Torne och Torne, vilket
innebär att källmaterialet i utgångspunkt var likadant utformad oberoende av
vilken lappmark det gällde, även om rättssakernas innehåll kunde ha skilt sig åt.
Val av geografiskt område har jag också gjort på grundlag av att det pågick
63
en rad aktiviteter i Jukkasjärviområdet. Under marknadstiden på vintern
rörde sig många människor i Torne lappmark, varav en del kom tillresandes dit
och inte bodde där permanent. Området var därmed befolkat av människor
och fyllt med aktiviteter, vilket innebar en blandad sammansättning av
aktiviteter och relationer. En period, även om den var begränsad till ett par, tre
veckor, fylld med olika sysslor och människor som inte bodde i området
stadigvarande bör ha ökat möjligheten för människor att mötas, för kulturer
och uppfattningar att brynas mot varandra.
Allt detta sammantaget bör i sin tur vidga horisonten för att kunna se vid
vilka tillfällen världsbilder, kulturer och människor möttes och vid vilka
tillfällen de stod i motsättning till varandra, eftersom källmaterialet också
uppstod under denna korta period. Självfallet förekom rättsärenden på tinget
63

Enligt Bergling hade samerna i Torne lappmark fler möjligheter att handla i jämförelse med
handelstillfällena för samer i andra lappmarker. I Torne lappmark fanns det sex
marknadsplatser, medan det i Lule, Pite och Ume lappmarker fanns en eller två. Detta beror
på att viktiga handelsvägar gick från kusten vid Bottenviken genom Torne lappmark ut till
Västersjön och vidare österut, se Bergling 1964, s. 296.
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som gällde händelser och incidenter som hade skett under övriga delar av året,
men jag menar att framförallt möjligheten att ta upp ärenden vid tinget, eller
bli inblandad i rättsärenden som upprättats på initiativ av överheten eller andra
personer ökade markant under marknads- och tingstiden. För övrigt har jag
endast tagit de rättsärenden som upprättades på lokal nivå vid tinget i
Jukkasjärvi. Jag har inte följt upp ärendena i Justitierevisionen, den högsta
rättsliga instansen, eftersom rättskulturen på högre nivå när det gällde tolkning
av lagar såg annorlunda ut än i underrätterna. Justitierevisionens tolkningar av
rättsfall innehöll teologiska tolkningar om Guds vilja, men också historiska och
64
komparativa tolkningar.

Precisering av några begrepp
Vissa ord återkommer i avhandlingen och jag ska här kort redogöra för dem,
deras betydelse och användning. Orden är överhet, kultur och ting.
Överhet
«Överheten» var de personer som hade ämbetsuppgifter för kungens, kronans
och kyrkans räkning. Det var till de institutionerna som samernas skatt gick.
Att bygga kyrkor, ta upp skatt och kontrollera handel var ett sätt att hävda
rätten till ett område eller ett territorium – händelser som för tanken till att de
kontrollerades av dem som hade makt och möjlighet att göra det. Detta
betyder i sin tur att ett begrepp som «överhet» är oproblematiskt att använda i
det tematiska sammanhanget för denna avhandling. Begreppet har dock två
syftningar; ett faktiskt i meningen att det visar vilka personer som rörde sig i
egenskap av överhet på lokal nivå och ett strukturellt som förklarar överheten
såsom begreppet kan användas teoretiskt.
På lokal nivå i Jukkasjärvi bestod överheten av fogdar, domare, präster och
befallningsmän. De uppgifterna ämbetsmännen hade var att hålla gudstjänst, ta
upp skatt och kontrollera handel. Dessa aktiviteter återfinns i domböckerna
också. Ett exempel är det påbud om tiondeskatten som lästes upp på tinget år
1693; skatt till Kunglig Majestät och kronan som det står i protokollet.
Skattebetalningen är ett återkommande inslag i domboksprotokollen, med
65
hänvisningar till skrivelser och påbud som handlade om betalning av skatt.
Redan här vill jag nämna att det finns diskussioner i tidigare forskning om
huruvida det existerade en överhet i samiska samhällen i historisk tid.
64
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Se Hans Anderssons diskussion om olika lagtolkningar, Hans Andersson 1998 «Rättslig
argumentation i 1700-talets Stockholm», Rhetorica Scandinavica, tidsskrift for skandinavisk
retorikforskning, vol. 9, Häfte Februar, København: Syvmil Kommunikation, s. 23.
Justitierevisionen var instansen över Svea Hovrätt.
Torne lappmark Jukkasjärvi 18 januari år 1693, Häradsrättens domböcker, Västerbottens
län, vol. 4, FR 657, uppslag 694 b.
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Historikern Roger Kvist menar att inget samiskt samhälle var socialt skiktat på
1700-talet. Även om familjer hade olika ekonomisk status uppfattade de inte
varandra som socialt ojämlika.66 Historikern Peter Sköld menar till skillnad från
Kvist att det samiska samhället var skiktat, eftersom samerna gifte sig av
ekonomiska, sociala och arbetsmässiga skäl. Detta påstående baserar Sköld på
det så kallade ruta, brudköpet. Friaren var tvungen att få ihop ruta för att få
gifta sig med den tilltänkta. Ruta var en form av handpenning eller investering
från friarens sida, vilket innebär att frieriet till stor del var en ekonomisk
kalkylering, enligt Sköld. Han påpekar dock att samer också gifte sig av kärlek.
Sköld hänvisar till samtida skildrare som betonar den ekonomiska aspekten
som grund för giftermål.67 Jag ska tillägga att teorierna om social skiktning har
inte varit huvudtemat i de två historikernas diskussioner som jag hänvisat till.
Oberoende av om det fanns en social, ekonomisk eller en annan elit som
skulle kunna uppfattas som överhet i det samiska samhället som hade bättre
ställt och stod över andra samer på en samhällsstege, menar jag ändå att ordet
«överhet» med tveksamhet kan appliceras på det samiska samhället. En
jämförelse mellan statsmakten som överhet och ett samiskt samhälle som
överhet går inte att jämställa på grund av två orsaker. För det första innebär en
sådan jämförelse en granskning av skillnader mellan inflytandet person med
ämbetsmannauppgifterna kunde ha och mellan aspekter såsom ekonomi och
social status i ett samiskt samhälle; ämbetsuppgifter och status baserad på
pengar och social tillhörighet är inbördes inte jämförbara med varandra. För
det andra är de grundläggande förutsättningarna för de strukturella ramarna för
statsmakt respektive samiskt lokalsamhälle väldigt olika i utgångspunkt; de
strukturella ramarna för statsmakten såsom en modell av samhälle, och ramarna
för den samiska samhällsstrukturen är därför två enheter kan inte jämföras med
varandra. Begreppet «överhet» har större relevans när det gällde statsmaktens
representanter som genom sina uppgifter hade ämbeten i Lappmarken och var
en överhet i kraft av sina ämbetsmannauppgifter, än det har för att förklara
sociala skillnader i det samiska samhället i 1600-talets Sverige.
Inte ens de samer som satt i nämnden, och därmed tillhörde tinget som i
sin tur var en statsmaktsrepresentation, kan kallas överhet. Nämnden skulle
kunna betraktas som överhet i och med att nämnden var en del av tinget, men
frågan om vilket inflytande nämnden hade på tinget är författningshistoriskt
66
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En närmare analys av förhållandet mellan skillnader i ekonomisk status och social jämlikhet
när det gäller giftermålsmönster har företagits av Roger Kvist. Kvist 1989, s. 43. Även om
Kvists undersökningsperiod är seklet efter perioden för min undersökning finns det inga
egentliga skäl att tro att det samiska samhället skulle ha varit socialt skiktat tidigare.
Peter Sköld 1998 «Samiska giftermålsstratgier» i Peter Sköld & Kristina Kram (red)
Kulturkonfrontation i Lappmarken: sex essäer om mötet mellan samer och svenskar, Umeå:
Kulturgräns Norr, s. 34-37, 46. Skildrarna Sköld tar upp är prästen Pehr Högström,
missionären Petrus Læstadius och prästen Samuel Rheen för att nämna några personer.

21

och rättshistoriskt orienterad och därmed ingen fråga som ingår i syftet med
avhandlingen. De samiska nämndemännen betalade skatt och var uppförda i
skattelistorna för Torne lappmark i likhet med andra skattebetalande samer.
Sammantaget innebär det att begreppet «överheten» såsom det används i
avhandlingen hänvisar till de personer som hade ämbetsuppgifter och som
arbetade i kyrkans, kronans och kungens tjänst, som jag nämnt ovan, och inte
till personer i det samiska samhället.
Kultur
Ordet «kultur» kan ge flera olika associationer, både som en förklarande och
funktionell term. Socialantropologen Thomas Hylland Eriksen definierar
«kultur» som system av gemensamma uppfattningar och levnadssätt hos
människor i ett samhälle.68 Kultur betyder imitation och identifikation enligt
litteraturvetaren och kulturteoretikern Homi K. Bhabha. Kultur(er) har sina
specifika generaliseringar, mimetiska narrationer, tidsuppfattningar och
omfattar (sin egen) serialitet, (sina egna) seder och koherens. Kulturer är inte
homogena statiska enheter, utan är differentierade i sig.69 Så även om
representationer av samernas kultur kan uppfattas som en homogen och statisk
bild behöver det inte betyda att kulturen var det, eftersom kulturer är
differentierade. Jag vill här tillägga att det kan vara så att en eventuell
differentiering i det samiska samhället inte kommer fram i domböckerna.
Slutresultatet kan bli att den samiska kulturen och det samiska samhället
framstår som homogen och statisk, utan att det för den skull var så i den
realhistoriska kontexten. Vi måste komma ihåg att bilder av samer och
realhistoriska skeenden inte alltid är desamma.
Representationer är en viktig del vari mening produceras och förmedlas
mellan människor, och medlemmar, i en kultur. Representation omfattas av
språk, och av tecken och bilder som står för eller representerar saker.70 Att
representera något har två meningsbetydelser, enligt sociologen Stuart Hall.
Den första är att beskriva genom porträttering eller föreställning och den andra
71
är att symbolisera, att stå för. När samers kultur beskrivs i domböckerna kan
den framstå som en statisk homogen representation av densamma. Även om
68

Thomas Hylland Eriksen 2000 Små platser – stora frågor, en introduktion till socialantropologi,
Nora: Nya Doxa, s. 98.
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Bhabha 1994, s. 136-137.
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Hall 1997, s. 15.
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Hall 1997, s. 16. Gayatri Chakravorty Spivak menar att representation har två
meningsbetydelser vilka är «att tala för» eller «att porträttera». Dessa två meningsbetydelser
glider ofta över i varandra, se Ulrike Spring 2001 «Imagining the Irish and Norwegian
Peasantry around 1990: Between Representation and Re-presentation», Historisk tidsskrift,
bind 80, Oslo: Universitetsforlaget, främst s. 75-76. Representation har i avhandlingen
meningsbetydelsen att porträttera, att föreställa, vilket kommer att diskuteras mer ingående i
kapitel 2.
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den framstår som att den bestod av statiska bilder av samernas liv och kultur
betyder det inte att kulturen och/eller samhället var en homogen och statisk
enhet, eftersom kulturer är differentierade. Representationerna kan ha
framställt samernas kultur och samhälle i en statisk form, även om så inte var
fallet. Det är meningen om det samiska samhället och den samiska kulturen
som kan ha varit statisk och essentialistisk.
Jag vill redan här också påpeka att avhandlingen inte är en
mentalitetsstudie. Mentalitet betyder gemensamma föreställningar, hållningar
och uppfattningar som människor har om det naturliga kretsloppet som livet
innefattar som till exempel födelse, död, barndom, moderskärlek, sexualitet,
kön, kropp.72 Mentalitet handlar om vad människor tyckte och tänkte. Även
om det i avhandlingen förekommer diskussioner som berör
mentalitetshistoriska aspekter är det ingen föresats jag har med avhandlingen.
Tinget
Tinget var en plats där olika situationer uppstod som bröts mot varandra.
Eftersom det kom till under 1600-talet när rättsväsendet kontrollerades och
styrdes från centralt håll behöver det inte ha varit en inkorporerad del av
vardagslivet i Jukkasjärvi, menar jag, enär det var ett tvång att närvara. Samerna
skulle alltså infinna sig på marknadsplatsen för att höra kyrkans ord och för att
uppfylla sina skyldigheter till kungen och kronan, och de fick inte heller
försumma skattebetalning och kyrkobesök. 73 Det var alltså fråga om tvång, i
den vidaste bemärkelse, för samerna att närvara vid marknadsplatsen, i kyrkan
och på tinget; att vara tvingad till en begivenhet gör den inte till ett naturligt
inslag i vardagen.
Samer tog dock upp ärenden på tinget, trots på dem pålagda skyldigheten
att närvara på marknads- och kyrkplatsen, vilket innebar att de använde sig av
det. Fast i och med att platsen där marknaden hölls, tinget gick av stapeln och
kyrkliga aktiviteter pågick var omgärdad med ett «närvarotvång», utgår jag i
avhandlingen från att tinget inte oreflekterat kan uppfattas som folkligt. Att
tinget var folkligt innebär att tinget tillhörde vardagslivet och att en viss del av
72
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För denna definition av mentalitetshistoria och mentalitetsbegreppet, se Rune Hagen 1987
«Mentalitetshistorie: Hva og Hvorfor? Ei kritisk drøftning av begreper og historieteori» i
Christian Kvium & Birgitte Wåhlin (red) Mentalitetsforandringer: Studier i historisk metode,
Nordisk fagkonferanse for historisk metodelære, Studier i historisk metode, nr. 19, Århus:
Århus universitetsforlag s. 9, 10.
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höre Gudh Heliga och Salighgörande ord och Uthgiöra till Kongl. och May:t och Cronan
deres rättigheet, Widh straff som Lagh förmåge», se Torne lappmark Jukkasjärvi 21 januari
år 1675, Häradsrättens domböcker, Gävleborgs län vol. 23, FR 653, uppslag 860 b. Om
samernas plikt att närvara vid tinget och på marknadsplatsen för att betala skatt och tionde,
se även Torne lappmark Jukkasjärvi 30 januari år 1665, Häradsrättens domböcker,
Gävleborgs län, vol. 14, FR 652, uppslag 600 a.
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befolkningen deltog på tinget, enligt Taussi Sjöberg.74 Hon undersöker även
nämndens ställning på tinget. Hon slår fast att nämnden i Njurunda hade en
stark ställning i förhållande till underlagmannens svaga makt och auktoritet,
men dess inflytande kom att försvagas när häradshövdingar, vissa med juridisk
75
utbildning, tillträdde som domhavande. Även i lappmarkerna ersattes
underlagmännen med häradshövdingar, dock långt senare än i exemplet
Njurunda. Systemet med vikarierande underlagmän för de egentliga
domhavande vid lappmarkstingen begränsades i och med domstolsreformen
från år 1680. Domstolsreformen innebar att de egentliga häradshövdingarna
själva skulle sköta domhavandesysslan och inte vikarierna. I praktiken vann
reformen inte laga kraft förrän år 1720.76
Folkligt deltagande, som genom nämndemannasysslor eller som åhörare på
tinget, utesluter dock inte att tinget var statsmaktens förlängda arm ute i
bygderna eftersom människor var tvungna att delta på tinget i Jukkasjärvi,
annars kunde de riskera att få böta. Statsmaktens representanter på lokal nivå
tog initiativ till ärenden på tinget, och eftersom dessa stod utanför det samiska
samhället kan inte tinget uppfattas som folkligt i allt för stor grad, menar jag.
Jag vill emellertid tillägga att diskussionen om tinget som folkligt är en generell
företeelse för ting i andra delar av Sverige på den här tiden och inte enbart ett
fenomen som gällde för Njurunda eller ett fenomen som kan appliceras på
lappmarkstingen.
Avslutningsvis vill jag konstatera att tinget förrättades på marknads- och
kyrkplatsen dit samerna var tvingade att komma, och dit de av vana hade
kommit eftersom platserna var deras vintervisten. Samtidigt så använde sig
samerna av tinget när de väl var på platsen. Deras deltagande på tinget kan inte
utan diskussion tolkas som att tinget var folkligt, just på grund av de
tvångsrestriktioner som närvaron, inte bara på tinget, utan också i kyrkan och
på marknaden pålade dem.

Diskussion av källmaterial
Svea hovrätts renoverade domböcker
Källmaterialet är de till michrofiche avfotograferade Svea Hovrätts renoverade
domböcker. Jag har excerperat domstolsprotokollen för Torne lappmark
Jukkasjärvi tingslag mellan åren 1639-1699, förutom lakuner på 12 år
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sammanlagt. Domböckerna finns i en tryckt serie som jag också nämnt
tidigare.
Sidnumren i domböckerna finns på ett uppslag, vilket är två sidor. Det
innebär att det finns löpande sidnumreringar, men endast på varannan sida.
Detta har jag löst genom att till sidnumren lägga till bokstäverna a och b. Den
vänstra sidan av ett uppslag som är utan numrering fått pagineringen uppslag 1
a, medan den högra sidan som har sidnumret 1 har tillägget b, alltså uppslag 1
b. Eftersom michrofichen har två sidor av domböckerna avfotograferade på en
sida, har detta tillägg till pagineringen känts naturlig att den vänstra sidan har
en jämn numrering och bokstavering medan den högra har en udda.
Det är det egna excerperade källmaterialet som jag har använt istället för de
tryckta domböckerna, och det finns två skäl för det. Det första skälet är att jag
har lagt ned tid på att excerpera källmaterialet. Det andra skälet är att
stavningarna av personnamnen skiljer sig från hur de stavats i den tryckta
versionen med hur jag själv läst och stavat personnamnen. För att ta ett
exempel har jag läst och stavat namnen på två av nämndemännen vid tinget år
1639 till Hindrik Tomason och Oluph Oluphson. Namnen i den tryckta
77
versionen har stavats Henrik Thomasson och Olof Olsson. Det är skillnad i
stavningen av personnamn mellan den tryckta domboken och hur jag själv har
läst och skrivit av namnen under hela undersökningsperioden. Vissa gånger har
stavningen av personnamnen som jag har läst dem överensstämt med den
transkriberade versionen, men det har lika ofta hänt att min läsning skilt sig
från namnen som de stavas i den tryckta versionen. Det kan ha funnits ett syfte
med att stava personnamnen olika i domboksprotokollen. Människor med
samma namn kunde vara involverade i en och samma rättsprocess, eller sitta i
nämnden ett och samma år, och skillnaderna i stavningen av personnamn kan
ha varit ett sätt att skilja personer med samma namn i ett och samma protokoll.
Domboksprotokollen kan ses som minnesbevarande, en text som skulle
vara ett referat av det som skett på tinget. Protokollen skulle både framställa en
bestämd person och ett bestämt rättsärende. Personen fick inte förväxlas med
någon annan person med samma namn, eftersom ärenden handlade om skuld,
arvsskiften, mord och dråp – händelser som vissa gånger satte livet på sin spets.
Under sådana omständigheter borde inte någon tas för någon annan och därför
var det viktigt att personer gick att skilja åt i protokollen. Det var speciellt
viktigt vid de tillfällen när det gjordes refererat tillbaka till tidigare
tingsessioner. Protokollen borde därför ha gjorts som nära avteckningar av den
egentliga situationen på tinget som den utspelade sig, inkluderandes de
personer som närvarande.
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Torne lappmark Jukkasjärvi 2 februari år 1639, Häradsrättens domböcker, Örebro län, vol.
7, FR 651, uppslag 454 b; Larsen & Rauø 1997, s. 1.
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Protokollen visar förhållanden mellan människor, förhållandet mellan
människor och plats – tinget, marknaden och kyrkan – samt förhållandet
mellan människa och tid, eftersom de rymmer händelser som utspelades i nära
anslutning till tingstillfällena, men även till händelser som utspelat sig under
året som gått, eller händelser som skett år tillbaka. Av dessa skäl borde
domböckerna därför i så stor utsträckning som möjligt ha följt nära
människorna. I med detta anser jag att standardisera personnamnen innebär
det att jag har tvekat inför att använda de tryckta domböckerna. Huruvida
personnamnen är «försvenskade» eller inte i förhållande till vad samerna
egentligen hette, är en diskussion som ligger utanför ramarna för denna
avhandling. Däremot förekommer inte samiska efternamn i domböckerna
förrän i slutet av undersökningsperioden. Jag ska tillägga att det fanns inga
enhetliga stavningsregler på den här tiden, så stavningen av andra ord skilde sig
från protokoll till protokoll.
Ingresserna till domböckerna har i vissa fall inte heller tryckts i de tryckta
domböckerna. Jag har skrivit av ingresserna eftersom de innehåller uppgifter
om närvarande personer på tinget utöver de som direkt var inblandade i
rättsprocesserna. I det löpande domboksprotokollet står namnen på dem som
satt i nämnden och vem som var domhavande. I inledningen till den allra
första domboken för Torne lappmark år 1639 står det att befallningsmannen
Staffan Körnow och befallningsmannen över norra Västerbotten Lars Larson
78
Burman närvarade vid tinget. Även arrendatorns närvaro antecknades.
Arrendatorn över Torneå och Kemi lappmarker var för en längre period Arendt
79
Grape och han var närvarande från och med år 1663. Häradsfogden Salomon
Steigmans närvaro noterades år 1696.80 Befallningsmannen var den som allt
som oftast närvarade vid tingsförhandlingarna.
Även om jag först och främst utgår från de domböcker jag excerperat, på
grund av standardiseringen av personnamn och de uteblivna inledningarna i
den tryckta versionen av domböckerna för Torne lappmark, har jag vid tre
tillfällen använt mig av den versionen och det är för åren 1677, 1690 och 1698.
De avfotograferade domböckerna för dessa år har varit svåra att läsa på
michrofichen eftersom bläcket flutit ut och slagit igenom sidorna, som jag
nämnt tidigare. Jag har valt att använda domböckerna i den trycka serien för
att få en kontinuitet när jag har behövt följa upp ett ärende, och då för de
ovannämnda åren.
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Torne lappmark Jukkasjärvi 2 februari år 1639, Häradsrättens domböcker, Örebro län, vol.
7, FR 651, uppslag 454 b.
Torne lappmark Jukkasjärvi 30 januari år 1663, Häradsrättens domböcker, Gävleborgs län,
vol. 12, FR 652, uppslag 407 b.
Torne lappmark Jukkasjärvi 21 januari år 1696, Häradsrättens domböcker, Västerbottens
län, vol. 7, FR 657, uppslag 923 a.
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Domböckernas tillkomst
Underlagmannen förde protokollen och det var dennes arbete att övervaka
jurisdiktionen och fungera som domare. Lappmarkens underlagmän hade
domsfunktion, men hade inga rättigheter att fälla domar, eftersom deras
egentliga uppgift snarare var att administrera justisen.81
Från och med slutet av 1600-talet anlände domböckerna till Hovrätten i
december månad samma år som tinget hade hållits eller i januari året därpå.
Detta innebar att domboken ankom till Svea Hovrätt strax innan eller i
samband med nästa tingstillfälle, som hölls i Jukkasjärvi. Datumen när
domböckerna anlände till Hovrätten står noterade i marginalen på första sidan
av varje års domboksprotokoll. Mellan åren 1639-1670 är dateringarna när
domböckerna anlände till Hovrätten sporadiska, men från år 1671 gjordes
regelbundna noteringar liknande denna; «Lappmarkz Dombook Pro ANNO
82
1671. Insinuerad den 16 april Ao. 1672». «Insinuera» betyder att anföra, att
83
åberopa, att göra uppmärksam på. Det går att konstatera att noteringen
innebar att domboken åtminstone hade lämnat domhavandes händer och var
klar för att skickas till Svea Hovrätt. Den sista domboken för 1600-talet, 1699
års dombok, signerades av justitiarien Marcus Bostadius i Umeå, vilket också
noterades i slutet på domboksprotokoll: «Undertächnat med hand och Signete;
af Uhmeå den 20 Decembris Anno 1699. Marcus Bostadius Justitiarius».84 Det
framkommer i domboken att den anlände till Svea Hovrätten i slutet av januari
månad år 1700 och presenterades för Svea Hovrätt i början på februari:
«Insinuerat d 30 Januarij 1700: prasenterat för Kongl. Rätten d 5 Febru:».85
Noteringen visar att ankomsten av domboken till Svea Hovrätt och att
presentationen av domboken för Hovrätten var två olika moment.
Underlagmannen var den som skrev ned protokollen, som sagt var. Det är
emellertid inte klart hur han som domare gick till väga när han skrev ned dem;
om han skrev utförliga protokoll vid tingstillfället, eller om han skrev kortare
sammandrag vid tinget och sedan skrev utförligare protokoll efter tinget.
Underlagmannen hade två sysslor på tinget, som domare och som
protokollförare, vilket kan ha inneburit att han inte kunde skriva alltför
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Thuland 1951, s. 108, 112-113.
Torne lappmark Jukkasjärvi 28 januari år 1671, Häradsrättens domböcker, Gävleborgs län,
vol. 19, FR 652, uppslag 663 b.
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För denna uppgift se Algot Hellbom 1983 Tingsprotokoll för Njurunda 2. Ur Medelpads
domböcker 1673-1699, Sundsvall: Medelpads fornminnesförening i samarbete med
Njurunda hembygdsförening, s. 443.
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Torne lappmark Jukkasjärvi 7, 8, 9 februari år 1699, Lappmarkens domböcker, vol. 1, 16991703, GH 1724, s. 181 (ny numrering). Kursivering i källan.
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Torne lappmark Jukkasjärvi 7, 8, 9 februari år 1699, Lappmarkens domböcker, vol. 1, 16991703, GH 1724, uppslag 325 b, s. 153 (ny numrering) och s. 181 (ny numrering). Se även
ovanstående not. Kursivering i källan.
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detaljerade protokoll, eftersom han samtidigt skulle vara domare. Samtidigt var
domböckerna viktiga dokument, vilket talar för att de borde ha skrivits ned så
nära inpå tinget i tid som möjligt. Domboken var, utöver en dombok som
skulle skickas till Svea Hovrätts granskning, också ett dokument över viktiga
tingsförhandlingar. Vid vissa tingstillfällen refererades tillbaka till tidigare
ärenden och därför bör protokollen ha skrivits så utförligt som möjligt så att
det skulle kunna gå att hämta in vad som hade sagts och beslutats i ett specifikt
ärende tidigare.86
Tillförlitligheten gällde inte bara för att kunna följa upp vad som utspelades
på tinget på lokal nivå, utan också för att högre juridisk instans skulle kunna
granska och följa vad som skedde på lokal nivå i den rättsliga organisationen.
Underrätterna var skyldiga att sända in avskrifter av domböckerna till
87
Hovrätten enligt 1614 års rättegångsordinantia, så kallade renovationer. Från
det att tinget hade gått av stapeln till att domboken ankom och presenterades
för Svea hovrätt visar sig ha tagit ett år, enligt 1699 års dombok. Detta innebar
att ärenden på tinget på lokal nivå som hade remitterats till Hovrätten för
bedömning sannolikt hade gått igenom granskning och resolution till nästa
tingstillfälle. Fast det är endast för år 1699 som det med säkerhet går att säga
att de ärenden som remitterats till Hovrätten behandlats.
I och med att denna avhandling handlar om framställningen av bilder,
representationer, av samernas kultur med meningsbetydelsen att porträttera har
det i ovanstående avsnitt framkommit att domhavaren som protokollförare inte
hade någon personlig intention som «författare» av domböckerna. Det som var
betydelsefullt var att beskriva situationen i rätten så tätt inpå som möjligt, både
för det lokala tinget och för Svea Hovrätts del. Domhavaren använde förvisso
ett språk som var knutet till den rättsliga kontexten, som gavs mening genom
vissa begrepp och ord i protokollen, men i och med att han i egenskap av sitt
ämbete arbetade som protokollförare, bör han inte ha haft någon intention att
framföra en egen personliga mening i domboksprotokollen.
Domböckernas innehåll
Domböcker är juridiska dokument över rättsliga processer. Rättsärendena vid
Jukkasjärvi tingslag i Torne lappmark består både av tviste- och brottmål.
Tvistemålen var av civil karaktär och kan därmed också kallas civila mål.
Indelningen av rättssakerna har jag gjort i enlighet med hur de klassificerades i
86
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För en liknande diskussion om att tingsprotokollen dokumenterade situationen på tinget
neutralt och nära, se Erling Sandmo 1999a Voldsamfunnets undergang. Om disiplinering av
Norge på 1600-tallet, Oslo: Universitetsforlaget, s. 37, 39.
Inger 1994, s. 46. Förekomsten av avskrifter, så kallade renovationer, berodde på att
domarna vid häradstingen före 1614 års rättegångsordinantia ofta hade en egen kopia av
domboken, se Jan Eric Almquist 1945 Häradstingsprotokollen före 1614. Inventering och
proveniensundersökning, Stockholm: Nordiska bokhandeln.
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domböckerna i överensstämmelse med innehållen och sedan har jag indelat
målen i civila mål och brottmål för att göra antalet mer översiktliga. Vid de
enstaka tillfällena när ärendenas innehåll har varit av mer diffus art har de
lagbalkar som användes i de aktuella fallen varit vägledande för indelningen (se
nedan), men i de flesta fall framkommer det klart vad ärendet gällde och
indelningen av rättsärendena i olika kategorier har inte vållat några större
problem. Ärendenas totala antal som var 243 visas nedan i tabell 1 och 2 för
hela undersökningsperioden. Eftersom antalet ärenden är översiktligt har jag
kategoriserat alla rättssakerna i överensstämmelse med innehållet från år 1639
till 1699, men inte gjort någon indelning av dem kronologiskt. Jag ska tillägga
att indelning i brottmål respektive tvistemål har jag gjort utifrån rättssakernas
innehåll och ibland med stöd av lagarna som användes, samt med hjälp av den
88
klassificering historikern Jan Sundin gjort.
I den historiska samtiden fanns ingen skillnad mellan tviste- och brottmål,
enligt historikern Johan Söderbergs undersökning av häradsrätter i södra och
89
mellersta Sverige under 1500-talets andra hälft och 1600-talets första. Inte
heller erkännandet skildes åt i praktiken, eftersom muntliga erkännanden
behandlades likadant i brott- och tvistemål, även om de juridiskt
terminologiskt skildes åt; «confessio iudicialis» och «confessio extraiudicialis».90
Trots att det finns både processrättsliga och straffrättsliga svårigheter med att
klart skilja brottmålen och de civila målen åt har jag ändå gjort tabeller över
brottmål respektive civila mål/tvister som togs upp på tinget, framförallt för att
göra rättsärendena översiktliga.
Vid de tillfällen när klassificeringarna av målen inte har varit uppenbara har
jag använt mig av två olika lagverk och en nyare översiktligare version av
landslagen. Det första är Magnus Erikssons Landslag i nusvensk tolkning av Åke
Holmbäck och Elias Wessén. Magnus Erikssons landslag började tillämpas i
mitten på 1300-talet och skulle gälla för hela Sverige. Kristoffers landslag som
stadsfästes år 1442 var en överarbetning av den tidigare landslagen. Magnus
91
Erikssons landslag ingår alltså i Kristoffers landslag i det tidigare regelverket.
Jag har även använt Swerikes rijkes landslag som af rijkens rådh blef öfversedd och
förbättrat, och af K. Christofers årom efter C.B. 1442 stadfäst… av K. Christofer,
P. Abrahamsson och H. Drysell, samt Carl Johan Schlyters och Hans Samuel
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Jan Sundin 1992 För Gud, staten och folket. Brott och rättskipning i Sverige 1600-1800,
Rättshistoriskt bibliotek, band XLVII, Lund: A.-B. Nordiska bokhandelns förlag, s. 25-27.
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Collins verk Konung Christoffers landslag: Codes Iuris Communis Sueciae
Christoproianus från år 1869.92
Tabell 1. Totala antalet brottmål vid Jukkasjärvi tingslag, Torne lappmark, 16391)
1699, indelat i kategorier.
Sedlighet (lönskaläge, mökränkning, lägersmål)
31
Våldtäkt
1
Tredska
13
Stämd till ting
2
Oljud på ting
8
Lögn i rätten
1
Olovligt tal (enligt Kungabalken)
1
Brutet domslut
2
Försummelse att betala pålagor från stat, kyrka m.fl.
9
Landköpsbrott
3
Olovlig handel och förbud mot handel
4
Osämja, ogrundade beskyllningar och olovligt tal, okvädning
6
Oljud i kyrkan
1
Stöld
30
Stöld, ej tagen på bar gärning
1
Olovligt lån av båt (egendomsbrott)
1
Intrång på bruket
1
Förbud, ospecifierat
1
Knuffar
1
Sår av vilja
7
Dråp av vilja
4
Dråp av våda
1
Religion
9
Olycksfall
1
Lösdriveri (passlöshet)
1
Källa: Svea Hovrätts renoverade domböcker för Torne lappmark, Jukkasjärvi tingslag,
1639-1699, Forskningsarkivet i Umeå, Umeå universitet.
1)

Indelningen av rättssakerna i brottmål är gjord med hjälp av Jan Sundin 1993 För
Gud, staten och folket. Brott och rättskipning i Sverige 1600-1800, s. 25-26. Sundins
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klassificering har jag endast använt som riktlinje. Ovanstående indelning är mer
detaljerad vilket medfört fler kategorier av rättsärenden.

Tabell 2. Totala antalet civila mål/tvistemål vid Jukkasjärvi tingslag, Torne lappmark,
1)
1639-1699, indelat i kategorier.
Civila äktenskapsmål (ett nytt giftermål, en skilsmässa)
2
Utnämning av gode män
1
Intrång på fiskevatten
16
Intrång på mark
6
Intrång på fiskevatten och mark
1
Råmärkesdragning
1
Nyodling, upptag av och fortsatt boende på boplats,
6
uppbjudning av hemman
Olovligt bebyggande
1
Handelstvist
1
Pant och lån av ex. djur
2
Skuld
52
Tvist, okänd art
1
Arvstvist
12
Källa: Svea Hovrätts renoverade domböcker för Torne lappmark, Jukkasjärvi tingslag,
1639-1699, Forskningsarkivet i Umeå, Umeå universitet.
1)

Indelningen av rättssakerna i civila mål/tvister är gjord med hjälp av Jan Sundin
1993 För Gud, staten och folket. Brott och rättskipning i Sverige 1600-1800, s. 25-26.
Sundins klassificering har jag endast använt som riktlinje. Ovanstående indelning är
mer detaljerad vilket medfört fler kategorier av rättssaker.

Som framgår av tabell 2 var skulder den största kategorin av ärenden totalt sett
som togs upp på tinget i Jukkasjärvi. Därefter följer sedlighetsbrotten som den
kvantitativt största kategorin av brottmål som framgår av tabell 1. Stölder var
också en stor brottskategori i Jukkasjärvi under undersökningsperioden.
Därefter kommer intrång på fiskevatten, tredska samt arvstvister för att nämna
de kvantitativ sett största kategorierna av rättsärenden både när det gällde
brottmål och tvister. Till större kategorier av rättssaker räknar jag de som var
tio eller fler ärenden.
Skulderna gäller olika former av lån som tagits i samband med handel.
Kategorin handel gällde ett specifikt handelsärende och har därmed placerats i
en egen kategori. I två av rättsärendena står det uttryckligen att målet gällde en
pant, och därför har pant blivit en egen kategori trots att det bara var två
ärenden. Brott mot sedligheten omfattas av det som i överensstämmelse med
domböckerna kategoriseras som lägersmål, lönskaläge, mökränkning samt ett
31

fåtal fall av enfalt hor. Jag ska kort nämna att i brott mot sedligheten var de
flesta åtalade personer ogifta eller endast ena parten var gift, men det förekom
aldrig att de tilltalade båda var gifta, vilket kallades tvefalt hor. Jag har placerat
alla sedlighetsbrott i en kategori, även om brottsrubriceringarna skiftade,
eftersom alla ärenden gällde otillåtna förbindelser utom äktenskap och där
endast en av parten var ogift eller båda var det. När det handlar om stölder
gjordes en skillnad i domböckerna mellan trolig stöld och stöld där tjuven hade
tagits på bar gärning. Därför har jag placerat en rättssak i kategorin stöld, ej
tagen på bar gärning, eftersom det var ett ärende om ett olovligt lån av en båt,
som sedermera hade blivit återlämnad. Intrång på fiskevatten är en av de större
kategorierna av rättssaker av civil karaktär, därnäst följer arvstvister. Brott mot
religionen förekommer i nio fall. Återstående delen av rättsärenden som togs
upp på tinget var färre till antalet, med åtta ärenden och nedåt, men de är
spridda över ett stort antal kategorier. Ärenden som gällde bebyggande, upptag
och uppbjudning av hemman och nyodling var nio stycken. Jag har emellertid
valt att placera olovligt bebyggande i en egen kategori, eftersom sakinnehållet
skiljer sig från det som hade att göra med lagligt bebyggande och upptag av
land.
Intrång på fiskevatten och mark har jag klassificerat som civila mål,
eftersom det aldrig föll någon dom i de rättssakerna. De skulle kunna ses som
egenmäktigt förfarande över annans egendom, vilket är ett egendomsbrott, och
därmed skulle de kunna klassificeras som brottmål. Fast i och med att ingen
dom föll i någon av de tvisterna, menar jag att de hade civil karaktär över sig.
Rätten reglerade endast frågan om vem som hade rätt till aktuellt fiskevatten
eller aktuellt markområde, alltså vem som nyttjade området – inte vem som
93
ägde det. Intrång på bruket har jag däremot klassificerat som brottmål,
eftersom bruket var ett klar avgränsat område med en enda specifik
verksamhet, vilket var gruvdriften. Det enda målet rörande intrång på bruket
har jag sett som ett egendomsbrott, och därmed ett brottmål, i och med att
gränserna runt bruket bör ha varit uppenbara.
93

Jag vill dock rikta uppmärksamhet på att juristen Kaisa Korpijaakko (senare KorpijaakkoLabba) har fastslagit att staten erkände samerna som ägare till land och vatten under 1600talet, på så sätt att samernas lappskatteland behandlades som jord av arvelandsnatur av
staten. Detta innebar att samernas rättighet att utöva sin så kallade lappmannanäring var en
rättighet förknippad till deras samiska släktband eller etniska ursprung, även om de tog upp
ett nybygge och blev så kallade nybyggarlappar. Samernas markanvändning i privaträttsligt
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fastställde. Se Kaisa Korpijaakko 1985 Samerna och jordäganderätten 1.
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I 1614 års rättegångsordinantia stadgades att i högmålssaker skulle
underrätternas domslut underställas Hovrätten för bedömning. Till
högmålssaker räknades mord, barnamord, dråp, våldtäkt, röveri som
uppfattades som grovt våld, samt sexuellt umgänge med nära släktingar eller
94
djur. Det var brott som var stötande mot Gud. I 1674 års domboksprotokoll
står det: «[D]ito tillfrågades Ländzmännerne, om här i byen äro någon
Högmåhls Saaker, Mord, Horerij, Stöld, eller annat».95 En högmålssak hade
96
redan varit uppe på tinget i Jukkasjärvi år 1658, och det var ett dråpsfall.
1614 års rättegångsordinantian om högmålssaker var dock inte aktuell att
uppmärksamma förrän efter sextio år. Det kan betyda att rätten helt enkelt inte
ansåg att det fanns någon anledning att uppmärksamma ordinantian som
handlade om bland annat grova brott.
Att högmålssaker, som tillhörde brottmål, ändå var speciella i jämförelse
med tvister framkommer i domböckerna. Protokollen vid högmålssaker var
mer omfattande och beskrivande vilket beror på ärendenas natur. Det var mer
komplicerat och viktigare att klart redogöra för händelseförloppet i ett mord än
i en skuldtvist exempelvis. De högmålssaker som togs upp på tinget i
Jukkasjärvi var dråp av vilja, mord och brott mot religion är utförligt beskrivna
i domböckerna. Enligt rättshistorikern Göran Inger tog processförfarandet i
brottmål en inkvisitorisk prägel om det inte var frågan om en
97
edgärdsmannaprocess. Detta är ytterligare en förklaring till att processgången i
brottmål dokumenterades i detalj, eftersom domsluten i högmålssaker skulle
följas upp av Hovrätten som endast hade underrättens protokoll att förlita sig
till. Jämförelsevis vill jag påpeka att protokollen vid skuldtvister var ofta
kortfattade, där endast parternas namn och hemviste nämndes samt vad
skulden gällde.
1600-talets prästrelationer om samerna och Lappmarken
För att kunna få uppgifter om det samiska samhället och den samiska kulturen
från ett annat perspektiv än det domböckerna kan ge, har jag använt mig av
Johannes Tornaeus prästrelation över Torne lappmark, «Berättelse om
Lapmarckerna och Deras Tillstånd», som finns i en samling med flera
prästrelationer. Samlingen heter Berättelser om samerna i 1600-talets Sverige.
Det är en faksimilieutgåva av prästrelationerna som först publicerades av Karl
Bernhard Wiklund under åren 1897-1909. Senare kom en utgåva med en
inledning av etnologen Phebe Fjellström och en efterskrift av Israel Ruong som
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bland annat var lärare vid nomadskolan i Jukkasjärvi. Det är den senare
utgåvan av prästrelationerna jag använder, som har de skrivna tilläggen av
Fjellström och Ruong till Wiklunds utgåva.
Verket innehåller de prästrelationer som ligger till grund för Johannes
Schefferus Lapponia om samerna som utkom år 1673. Den första skildringen
som skrevs till hans verk var den Tornaeus var upphovsman till, och den ses
tillsammans med tre av de sex relationerna som den mest ursprungliga och
98
fullständiga relationen. Tornaeus relation anses ha högt källvärde, eftersom
han bodde i närhet av Jukkasjärvi i Torne lappmark. Han var född i Torneå
och blev efter studier i Uppsala kyrkoherde i Torneå. Han arbetade senare för
samerna och deras undervisning och reste en eller två gånger om året till Torne
lappmark ända till Utsjoki längst i öster.99
En annan av prästrelationerna som jag använt mig av är Nicolaus Lundius
relation, som jag också tidigare har nämnt. Han var av samisk börd och tillika
präst, och hans skildring anses ha högt källvärde eftersom den innehåller
information om en kultur som endast den som kommer från den kan ge,
menar Fjellström.100 Lundius beskriver främst förhållandena i Ume och Pite
lappmark och hans uppgifter om samerna gäller främst de samer som bodde i
dessa två lappmarker. Trots detta använder jag mig ändå av den berättelsen vid
vissa tillfällen, just på grund av att den som sagt var ger en annan form av
information än den Tornaeus relation kan ge. De båda relationerna ger
sammantaget en helt annan form av information än vad domböckerna
innehåller.
Relationerna kom till under 1600-talet för att sprida kunskap om samerna i
Sverige och de som fick uppgiften att samla in information var de präster som
arbetade i Lappmarken eller vid kusterna intill Lappmarken. Dessa skildringar
innehåller uppgifter om samernas liv, seder och bruk som inte finner sin likhet
i domböckerna. Prästberättelserna är därför ett utmärkt komplement till
domböckerna jag använder mig av, eftersom de båda formerna av källor kom
till under samma tid, 1600-talet. Vi får emellertid inte glömma att prästerna
hade ett ämbete att sköta. Även om deras ämbetsuppgifter inte påverkade deras
utsagor om samerna, hade de fått i uppdrag att skriva relationer och bör av
detta skäl ha skrivit dem från ett perspektiv som omfattades av deras
prästämbete.
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Tidigare forskning
Statsmakt och samiska lokalsamhällen på 1500- och 1700-talen
Tidigare forskning om samiska samhällen och statsmakt i äldre tid har bland
annat gjorts av historikerna Roger Kvist och Lennart Lundmark. Deras
undersökningar handlar om statsmaktens påverkan på samiska lokalsamhällen
under 1500-talet och 1600-talet samt 1700- och 1800-talen. Lundmarks och
Kvists avhandlingar berör olika former av möten mellan statsmakten och det
samiska lokalsamhället under äldre tid, och vilken påverkan statsmakten har
haft i samiska samhällens förändring.101
Lundmark granskar i sin avhandling Uppbörd, utarmning, utveckling. Det
samiska fångstsamhällets övergång till rennomadism i Lule lappmark hur ett
samiskt samhälle på grund av ökat tryck utifrån genom högre skatter och
minskad handel omvandlades från att vara fångstbaserat till att bli
rennomadiskt. Han förklarar rennomadismens förändring och utveckling i
överensstämmelse med marxistisk och ekologisk teori. Området tömdes på de
resurser, såsom fångstprodukter, som samerna tidigare baserat sitt livsuppehälle
på, vilket medförde att de var tvungna att övergå till tamrenskötsel som
basresurs istället för som tidigare fångstprodukter. Skinnhandeln minskade på
grund av svåra väderförhållanden och för att krigssituationen i början på 1600talet försvårade skinnhandeln vid norska kusten där samerna handlat av
tradition. De ökade skatterna och den försämrade möjligheten till handel
bidrog till att samerna var tvungna att nyttja renar som bas för livsuppehälle,
istället för att som tidigare leva på fångst och handelsprodukter. Detta är ett
exempel på hur inriktningen både på historien och utvecklingen för enskilda
102
individer i ett samhälle påverkades av beslut utifrån.
Kvists avhandling har titeln Rennomadismens dilemma. Det rennomadiska
samhällets förändring i Tuorpon och Sirkas 1760-1860 och handlar om processer
som påverkade det rennomadiska samhället. De faktorer Kvist undersöker är
ekologiska, förhållandet mellan gårdsbruk och renskötsel, handelns roll och
skatternas betydelse. De ekologiska faktorerna såsom dåligt bete och svåra
snöförhållanden tvingade en del samer att flytta till norska kusten för att söka
sig andra former av livsuppehälle, och var en betydande faktor till förändringar
i samernas samhälle. I handeln dominerade renprodukter. Produkterna
användes som överskottsprodukter för att bytas mot andra varor. Detta
främjade de samer som hade stort rörligt kapital, vilket i sin tur bidrog till
egendomsskillnader i det rennomadiska samhället. Handelskapaciteten var
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därmed en viktig faktor till stratifiering det samiska samhället genomgick,
enligt Kvist. Markanvändningskonflikter mellan den agrara verksamheten och
den rennomadiska var av ringa omfattning och var en faktor som därför inte
påverkade det rennomadiska samhället. Skattetrycket var också minimalt och
var inte heller en betydande faktor till förändring. De två bidragande orsakerna
till förändring var istället rennomadismens ekologiska instabilitet, som i sin tur
bidrog till befolkningsminskning, vilket minskade möjligheterna för samerna
att öka sitt kapital. Dessa faktorer innebar att rennomadismens dominerande
ställning försvagades under 1700-1800-talen.103
Lundmarks avhandling visar först och främst på hur samiska samhällen
förändrades genom påverkan utifrån medan Kvists avhandling fokuserar på att
förändringar i den samiska samhällsstrukturen orsakades av faktorer som främst
uppstod i det rennomadiska samhället. I fokus placerar de båda historikerna de
processer som påverkade det samiska samhället, och då både olika yttre faktorer
och inre faktorer. Även om Kvist och Lundmark grundar sina arbeten på källor
som statsmakten producerade, liksom jag gör i min studie, är inte
förklaringarna i deras studier grundade på diskussioner om att källorna
producerades av en överhet som hade möjlighet att skapa och skriva
dokumenten. Jag ska nämna att ingen av de båda författarna har som mål med
sina arbeten att se produktionen av källorna som viktig faktor i framställningen
av samernas kultur och samhälle, vilket jag menar är av betydelse att belysa.
När det gäller samernas förhållande till ett rättsväsende ska juristen Kaisa
Korpijaakko-Labbas undersökning Om samernas rättsliga ställning i SverigeFinland: en rättshistorisk utredning av markanvändningsförhållanden- och
104
rättigheter i Västerbottens lappmark före mitten av 1700-talet nämnas. Hennes
avhandling är aktuell att ta upp, eftersom källmaterialet som ligger till grund
för hennes analys är domböcker. Den handlar om förhållandet mellan samernas
eget samhällsliv och myndigheternas rättsnormering, och resultatet visar att
samerna erkändes som ägare av de jordområden och fiskevatten som de
använde för jakt och fiske med stöd av det rådande rättsväsendet med dess
inneboende rättsnormering. Samerna åtnjöt rättskydd i förhållande till de
103
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områden de nyttjade för jakt och fiske och betraktades därmed som ägare till
områdena.105 Korpijaakko-Labba diskuterar uppställningen mellan samernas
samhälle och myndigheternas normer. Hon tar närmare bestämt upp
problematiken med att sätta de två perspektiven i motsatsförhållande till
106
varandra, och undersöker istället de två synvinklarna var för sig. Jag gör inte
anspråk på att ha en juridisk utgångspunkt i min avhandling. Däremot är
hennes avhandling intressant i och med hennes utgångspunkt för den
metodiska undersökningen – att undersöka samernas samhälle och
myndigheternas normer var och en för sig, istället för att som utgångspunkt se
lokalsamhälle och statsmakt i motsättning till varandra. Detta har ett analytiskt
perspektiv som utgångspunkt och en är metod som jag själv kommer att
använda mig av i avhandlingen, vilket jag återkommer till i nästa kapitel i
samband med diskussionen om betydelsen av det postkoloniala
vetenskapsfältet.
Sammanfattningsvis kan det konstateras att det finns en del forskning om
temat samernas historia utifrån förhållandet mellan samiska lokalsamhällen och
statsmakt. Däremot finns det ingen forskning som har diskuterat relationen
mellan samiskt lokalsamhälle och statsmakt utifrån representationer undersökta
med diskursanalys.
Statsmakt och lokalsamhälle i Sverige på 1600-talet – en kortare översikt
I detta avsnitt ska jag presentera tidigare forskning för att teckna några
generella linjer om rättshistorisk forskning och visa vad forskningen har gett för
resultat med hänseende till relationen mellan statsmakt och lokalsamhälle i
Sverige på 1600-talet. Jag tittar på den rättshistoriska forskningen eftersom jag
arbetar med rättsligt material, fastän jag själv inte definierar mitt arbete som
rättshistoriskt. Det kan dock vara fruktbart att ta upp rättshistorisk forskning
då domböcker ofta används som primärt källmaterial inom den
forskningstematiken.
Den rättshistoriska forskningen delade historikern Eva Österberg i mitten
på 1990-talet in i fyra olika inriktningar; kriminalitet, kön-, klass- eller
folk/elit-perspektiv, domstolarnas funktion och verksamhet samt alternativa
arenor för rättskipning.107 Forskning om förhållandet statsmakt-lokalsamhälle
har berört juridiska, kamerala, fiskala, kyrkliga och militära institutioner och
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vad som skedde på lokal nivå under denna period av statsmaktens utveckling.108
Denna forskning har främst berört ruralt baserade lokalsamhällen och deras
109
möte med statsmakten.
Det rättshistoriska forskningsfältet gjorde av flera olika skäl det aktuellt att
titta på sambandet mellan lokalsamhälle och statsmakt, eftersom jag arbetar
med domböcker från äldre tid. I varje fall blev det intressant att titta på
domböckerna utifrån sambandet mellan de två enheterna. Historikern Örjan
Simonson påpekar att begreppet «lokalsamhälle» fick genomslag under 1970talet i och med projektet «Centralmakt och lokalsamhälle». Begreppet användes
av historiker när de undersökt härader och verksamheten på häraderna. Det har
två innebörder, enligt Simonson; en författningshistorisk där lokalsamhället
uppfattas i relation till en omgivning, som ofta är centralmakten, och en
socialhistorisk vilket innebär att vardagsmiljön, sammanhållningen och
informella personliga relationer blir viktiga. Trots att Simonson definierar
lokalsamhälle utifrån två renodlade linjer menar han att historiker har en
110
intuitiv förståelse om vad begreppet innebär. Historikern Marja Taussi
Sjöbergs forskning sätter centralmakt och lokalsamhälle i relation till varandra,
i en öppen eller dold konflikt om inflytande över lokala institutioner. Den
forskningsinriktningen gör lokalsamhälle identiskt med lokala institutioner,
menar Simonson.111 Det perspektivet med domböcker som källa har ofta
inneburit att tinget har setts som ett forum för interagerande. Taussi Sjöberg
har tittat på tinget i Njurunda, närmare bestämt på tinget som arena för
interaktion för lokalsamhället å ena sidan och statsmakten å den andra sidan. 112
Som Simonson påpekar innebär liknande forskning att lokalsamhälle jämställs
med lokala institutioner.
Annan forskning som tangerar författningshistoria är historikern Fabian
Perssons undersökning i Servants of Fortune: The Swedish Court between 1598
and 1721. Den resulterar i slutsatsen att relationen mellan en definierad
statsmakt och ett lokalsamhälle inte var fråga om vattentäta skott. Även om
administrationen och jurisdiktionen gick mot en ökad centralisering var det
inte en smidig och sofistikerad administrationsapparat som snabbt utvecklades,
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utan det var istället frågan om en förvaltning som var på tillväxt.113
«Lokalsamhälle» behandlas också inom den kriminalitetshistoriska
forskningsinriktningen, där temat ofta är ära. Det som höll kittet samman i
lokalsamhället var äran, vilket blev det fundamentala för att lokalsamhället
skulle fungera, och därför måste den försvaras. I fråga om äran blir individens
förhållande till samhället av betydelse, och ett samhälle sett utifrån personliga
sociala relationer träder fram. Lokalsamhället blir en avgränsad gemenskap,
eftersom de individer som uppfattades som ärelösa representerade samhällets
yttersta gräns.114
Senare forskning med rättsligt material som källa har inneburit att tinget
har undersökts ur andra perspektiv än det författningshistoriska och
kriminalitetshistoriska. Två inriktningar som jag valt ut för denna presentation
är den forskning som har undersökt domböcker utifrån diskurs och
konstruktion. Jag ska kort nämna forskning gjord av historikerna Erling
Sandmo, Gudrun Andersson och Björn Åstrand. Sandmos undersökning
uppfattar tinget som ett forum för en social, diskursiv praxis i Tingets
tenkemåter. Kriminalitet og rettssaker i Rendalen, 1763-97. Han menar närmare
bestämt att bygdetinget var en social begivenhet som spelade en väsentlig roll i
lokalsamhället, både socialt och funktionsmässigt.115 Gudrun Andersson och
Björn Åstrand har också arbetat med domböcker som källor och har behandlat
rättsmaterial utifrån diskurs och konstruktion. Anderssons avhandling har
titeln Tingets män och kvinnor. Genus som norm och strategi under 1600- och
1700-tal och i den belyses frågan om genus som konstruktion, medan Åstrand
forskar om våld sedd som diskurs i avhandlingen Tortyr och pinligt förhör – våld
och tvång i äldre svensk rätt. Sandmo har också skrivit en doktorsavhandling om
våld som kulturell konstruktion som heter Voldsamfunnets undergang. Om
116
disiplineringen av Norge på 1600-tallet.
Oberoende på vilken forskningsinriktning min forskning kan knytas till,
konstaterar jag att lokalsamhället i Jukkasjärvi inte kan uppfattas som en
homogen enhet, i varje fall inte som en dikotomiserande enhet till en
113
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statsmakt. Vissa av de presenterade forskningstemana visar också att de två
begreppen «lokalsamhälle» och «statsmakt» inte har ett renodlat innehåll.
Forskningsinriktningarna som författningshistoria och kriminalitetshistoria
som jag har presenterat är sålunda endast belysande för att situera avhandlingen
till ett forskningsfält, men de är inte vägledande eftersom avhandlingen handlar
om representationer av samer utifrån maktförhållanden med hjälp av
diskursanalys. Däremot kan samernas samhälle undersökas separat från
statsmaktens agerande, utan att analysen för den skull uppfattas som en
dikotomisering. För möten mellan flera grupper och människor innebär att
uppfattningar och värderingar möter varandra och i vissa fall kan brytas mot
varandra – vilket är passande för studier av kulturmöten. Även om
avhandlingen till viss grad kan ses som en studie av kulturmöten, är det
representationerna av samernas kultur, liv och samhälle jag ska titta närmare
på. Jag kommer att svara på frågan om vilka representationer som gavs av
samernas kultur från respektive perspektiv, överheten respektive det samiska
samhället. Därför förekommer termerna «överhet», «överhetens representanter»
och «samer», «samiskt samhälle» och «samernas kultur» i avhandlingen för att
visa representationer av den senare, snarare än för att visa på förhållandet
mellan lokalsamhälle och statsmakt.
Den ovanstående presentationen av utvalda forskningsteman visar, om än
översiktligt, delar av den tidigare forskningen om relationen mellan
lokalsamhälle och statsmakt och också senare forskning som har andra, nya
teman som utgångspunkt. Sammanfattningsvis vill jag påpeka att
genomgången av utvald tidigare forskning visar inom vilka skilda
forskningsteman som begreppen «lokalsamhälle» och «statsmakt» används.
«Statsmakt» leder ofta tanken osökt till de administrativa, byråkratiska,
merkantila och även juridiska uppgifterna som statsmakten hade. Eftersom jag
i avhandlingen fokuserar på representationer och bilder av samernas kultur från
det samiska samhället sida och bilder av samernas liv och kultur utifrån
använder jag istället begreppet «överhet» i avhandlingen. Detta gör jag för att
frigöra begreppet från de uppgifter som tillhörde statsmakten, det som enligt
Simonson tillhör författningshistoria. «Överheten» pekar mot de personer som
var i Jukkasjärvi i statsmaktens tjänst, och mot de institutioner som
representerade överheten. Dessa institutioner, och då främst tinget som fallet är
i denna doktorsavhandling, opererade också överhetens representanter på.
Begreppet «överhet» hänvisar också till överheten i den bemärkelsen att den
existerade på ett plan som var ett ideologiskt, i meningen att den omfattade
bärande idéer som kunde framföras genom ett rättssystem. Även om «överhet»
har många likheter med hur statsmakten som begrepp definieras inom
exempelvis författningshistoria, använder jag den förra termen eftersom den
senare oftas ger historikerna en intuitiv förståelse och kan därmed få ett alltför
homogeniserande innehåll.
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KAPITEL 2.

Teori och metod
Avhandlingen rör sig från det specifika till det generella, om vad de empiriska
exemplen kan säga om kulturmötet i Jukkasjärvi mellan överhet och samer. I
detta kapitel ska jag beskriva de metodiska och teoretiska tillvägagångssätt jag
har använt mig av. Jag kommer främst att diskutera det teoretiska perspektivet,
men jag tar upp metoden jag använt, även om teori och metod flyter in i
varandra. Förutom en teoretisk och metodisk diskussion innehåller också detta
kapitel en förklaring till varför jag placerat avhandlingens tema i den
postkoloniala teoribildningen. Kapitlet handlar också om min egen
utgångspunkt i det historieteoretiska och -filosofiska landskapet – hur jag
tänker om och förhåller mig till det förflutna, även om det inte är det centrala i
detta kapitel. Det underlättar för läsaren om forskarens utgångspunkt är tydlig,
vilket jag vill tydliggöra med ett citat:
En kildes beretning såvel som historikeres beretninger er
fortællinger. Fortællinger genereres ikke direkte af “virkelighed”
eller af “subjekt”, men har bestemte måde at konstituere
virkelighed og subjekt på gennem de henvisningssammenhænge,
117
de sætter i værk.

De teoretiska ramarna
Representation genom språk
En metod att nå det förflutna är genom språket, som filosofen Paul Ricoeur
skriver är det väsentliga att «‘one takes the starting point on the level itself
where [historical] understanding is performed, i.e. on the level of language’».118
Denna metod är ontologisk, eftersom språket visar både tillbaka till det
förflutna och öppnar för en möjlighet att nå det förflutna på. Metoden kan
användas i analyser av domböckerna.
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Representation förhåller sig till språk och mening på så sätt att
representation är en viktig del i processen vari mening produceras och
förmedlas mellan medlemmar i en kultur. Språk, tecken och bilder står för och
representerar saker, och ur det föds representationer. Representationer är en
bro mellan mening, språk och kultur, eftersom språket är ett sätt varigenom
världen kan representeras.
Det finns olika teorier om hur representationer konstitueras via språket, och
jag ska nämna tre teorier i överensstämmelse med sociologen Stuart Hall. Den
första är den reflektiva som innebär att språket reflekterar mening som redan
finns i världen, vilken består av objekt, människor och händelser. Den
intentionella teorin är den andra jag ska nämna. Den betyder att språket endast
uttrycker det som den som talar vill säga; hans eller hennes personliga mening
där talaren har en intention med det han eller hon säger. Den tredje är den
konstruktionistiska, som innebär att mening konstrueras i och genom språket.
119
Den är vanligt förekommande vid studier av kultur. Jag ska närmare gå in på
den konstruktionistiska och den reflektiva teorin, eftersom de teorierna om
språk som del i processen som skapar mening är viktiga aspekter av
representation. Den intentionella teorin är inte lika relevant, eftersom den
skulle innebära att domaren, den så kallade underlagmannen, ses som författare
till domböckerna med en egen personlig intention att skriva
domboksprotokollen.
Den konstruktionistiska teorin, ibland den så kallade konstruktivistiska
teorin, om representation uppmärksammar den offentliga, sociala karaktären av
språket. Saker och ting betyder ingenting i sig själva, utan mening konstrueras
genom att använda system av representation såsom begrepp och tecken. I den
konstruktionistiska teorin är det en skillnad mellan den materiella världen och
den symboliska världen. I den materiella världen existerar saker och människor,
och i den symboliska världen speglas processer där representationer, mening
och språk opererar. Mening skapas inte i den materiella världen, även om den
materiella världen naturligtvis existerar och även om tecken också har en
materiell dimension. Det är istället språk och andra system som används för att
representera begrepp som kommer i förgrunden. Det är de sociala aktörerna
som använder sig av det begreppsliga system som finns i deras kultur och av det
lingvistiska representationssystemet som skapar mening för att göra världen
meningsfull och för att kommunicera om den och göra den meningsfull för
120
andra. Den reflektiva teorin om representationer betyder att det objekt som
representeras skiljer sig från objektet i verkligheten. Det blir uppenbart när ett
och samma objekt kodifieras på fler än ett sätt. Skillnader i kodningen beror
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inte på att kommunikationen mellan dem som kodar inte fungerar, utan på att
konventionerna för de språkliga koderna skiljer sig.121
Jag arbetar nära språket i domböckerna, eftersom språket i sig är ett system
av representation. I processen där mening skapas är språket en viktig del, enligt
122
Hall. Det är språket i domböckerna som visar bilderna av samernas kultur så
som de ser ut i källtexten, eftersom det genom representationerna i språket går
att visa de representationer överheten gav av samerna. Som jämförelse vill jag
nämna historikern Kenneth Nybergs avhandling Bilder av Mittens rike.
Kontinuitet och förändring i svenska resenärers Kinaskildringar 1749-1912 där
han undersöker föreställningar om Kina i reseskildringar från mitten av 1700talet till början av 1900-talet. Han påpekar att schablonföreställningar om
andra människor och kulturer som vi upplever som främmande ofta är formade
utifrån den förförståelse vi har om andra människor; «de andra».123
Språket är alltså redan laddat med ett innehåll. Språket är således inte
objektivt i meningen att det visar till transparenta representationer av världen.
Istället skapas mening av världen genom de sociala aktörer som använder sig av
språket. Det språk som beskriver samerna och deras kultur är det språk som
överheten både behärskade och kontrollerade. Den teoretiska ansatsen av
representation ligger i fallet för denna avhandling närmast den
konstruktionistiska. Representation i sammanhanget för denna avhandling har
innebörden «att porträttera», eftersom representationer av samernas kultur
undersöks. De representationer som gjordes samerna kom till genom ett språk
som redan var värdeladdat. I och med uppfattningen att språket är laddat med
ett innehåll blir också analyserna av de historiska texterna viktig. I dessa
analyser har jag riktat in mig på språket som meningsskapande spår till sin egen
historiska och samtida verklighet. Jag har därmed låtit källtexterna belysa vissa
aspekter av sig själva.
Analys av texter sett som att de består av en samling av tecken som in sin
tur hör till ett visst internt system, är kännetecknande för strukturalismen.
Detta inkluderar även uppfattningen om att det finns djupliggande mening i
språket som ett internt system, samtidigt som det existerar en representation av
en extern realitet. Poststrukturalismen var en reaktion mot strukturalismen,
mot Saussures modell av språket som system, langue, som bland annat innebar
124
uppfattningen att språket refererar endast till sig självt på ett operativt plan.
För inom poststrukturalismen varken antas eller överförs mening från texten
till det sammanhang i vilket texten producerades i. Textens mening förklaras i
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förhållande till att fakta inte kan existera självständigt och representativt från en
extern realitet, utan att de redan är historiserade. Till poststrukturalismen
tillhör argumenten att det är språket, så väl som representationer av världen,
som skapar världen. 125 Språket är inte neutralt utan består av en språklig praxis,
som styr kontextens mening och innehåll.
Litteraturvetaren Hayden White hävdar synpunkten att formen på en text
styr meningen; att formen på texten avgör meningen i det budskap vi
förmedlar.126 Jag är böjd att hålla med White och vill sätta denna synpunkt i
förhållande till domböckerna. De skriftliga källorna – domböckerna – är ett
juridiskt material i meningen att det har uppstått i ett rättsligt sammanhang
och innehåller också begrepp och termer som tillhör det juridiska. Ett juridiskt
material har en lagbundenhet och innehåller färdiga kategorier som gör att vissa
127
saker kan tas för givna. Denna lagbundenhet ligger i att handlingen i texterna
redan är ordnad genom att en rättsprocess har en början, ett slut och «något
mitt emellan». Rättsprocessen är redan över historiskt sett genom att en rättssak
togs upp på tinget, gick igenom en rättslig process och slutade med ett
frikännande, en förlikning eller med en fällande dom. Det existerade alltså ett
förfarande i rätten som styrde domboksprotokollens utformning och delade in
människorna med en juridisk terminologi i kategorier som tingsallmoge, vittne,
anklagade, utan att det betyder att människorna betraktade sig själva utifrån
denna terminologi. Även handlingar och uttalanden belades med juridiska
termer. Berättelserna som framfördes på tinget kan ha omformulerats så att den
kunde gälla som domboksprotokoll i förhållande till en juridisk text eller
dokument. När domaren skrev ned protokollet kan uttalanden människor
gjorde ha blivit formade så att de skulle passa in i den juridiska kontexten.
Uppmärksamhet ska alltså riktas till att kontexten för domboksprotokollens
nedskrivning kan ha förvandlat innehållet i de muntliga berättelserna, genom
att de skrevs ned i ett rättsligt sammanhang. Detta är i korta drag processen för
hur den språkliga praxisen styr sammanhangets innehåll och mening, och hur
världen skapas genom denna praxis som först och främst är rättslig. Detta
innebär i sin tur att de fakta som finns är historiserade inom det rättsliga
sammanhanget.
Även om domböckerna har en viss struktur betyder det inte att bilderna av
samernas kultur var formade av denna struktur, däremot innebär det att
representationerna presenterades inom denna struktur. Representationerna kan
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ha blivit skapade i interaktiva förhållanden mellan de inblandade parterna,
mellan domare och nämnd, mellan domare och kärande och/eller svarande,
som vi inte kan läsa om i domböckerna. Jag kommer inte att gå in på vilken
betydelse interaktiva förhållanden kunde ha haft på skapandet av
representationerna, men jag vill med påpekandet uppmärksamma att textens
struktur visar att kommunikationen och agerandet på tinget kan ha skett på
olika plan samtidigt, och att olika aktörer på tinget kan ha varit just aktörer.
För textens struktur och dess utformning fryser inte människorna in i roller
som objekt, utan de kan ha varit aktörer på tinget trots att texten kan framställa
aktörerna väl så stiliserat. Diskussionen om domböckernas struktur illustrerar
att representationerna var del av en större diskurs som bestämde på vilket sätt
representationerna formades. Varje diskurs och varje representation är därmed
historiskt specifik.
Jag ska ta upp diskussionen om textens självreferentialitet och vad det
resulterar i innan jag går vidare. Kritiken mot att språket är producent av
mening istället för av verklighet är ett resonemang som inte är giltig i denna
avhandling. Språket kan producera både mening lika väl som verklighet.
Eftersom en av frågorna i avhandlingen är vilka representationer av samer som
vi kan hitta i domböckerna, kommer fråga om språket producerar mening
och/eller verklighet i skymundan. Den fråga som man istället kan ställa är vilka
representationer som uppstår i vilka diskurser. Varje diskurs och varje
representation är historiskt specifik och återfinns i domböckerna. Därmed är
varje diskurs och varje representation en del av den historiska verkligheten som
den såg ut då i domböckerna. Kritiken att representationerna av verkligheten
genom språket kan bli mer verkligt än verkligheten i sig, blir en återvändsgränd
när representationer ska lyftas fram. Att se texten som självrefererande är istället
en tillgång i detta arbete med att titta på vilka representationer och meningar
som texten har producerat. Hur kan man då se något i de historiska texterna; i
domböckerna?
Historikern Carlo Ginzburg kan illustrera det. Han menar att historikern
måste leta upp spår i det förflutna för att kunna säga något om det förflutna.
Han skiljer på att dechiffrera och att förutsäga något om spåren. Att dechiffrera
är att tolka spåren, vilket är förflutenhetsriktat, medan att förutsäga något om
128
spåren är framtidsinriktat. Dechiffrering av spåren blir därmed en historia
som sträcker sig tillbaka i tiden, medan förutsägelse om spåren blir den skrivna
historien som historikern använder som uttrycksmedel för att beskriva och
förklara ett historiskt skeende eller ett fenomen. Ett tillvägagångssätt som inte
någon historiker står främmande för. Det jag vill visa med denna illustration är
att den pekar på distinktionerna mellan det metodiska arbetet och
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teorianvändningen. Den förflutenhetsriktade tolkningen kan jämställas med
det metodiska tillvägagångssättet, medan det framtidsinriktade arbetet är de
tolkningar man gör; med hjälp av främst postkolonial teoribildning som i
denna avhandling. Diskussionen om teori och metod i detta kapitel kan ge
sken av att jag uppfattar dessa två arbetssätt som klart åtskilda, men jag vill
betona att gränsen mellan metod och teori kan vara otydlig.
Språk och representation som «verklighet»
Kritiken mot att texten i de historiska källorna är det historiskt förflutna är att
verkligheten får stå tillbaka till fördel för språket, som jag sagt ovan. Det
betyder att språket pekar mot människors varande och produktionen av
mening, men att verkligheten inte kan visas, vilket jag nämnt tidigare.
Representationer av verkligheten genom språket kan därmed bli mer verkliga
än verkligheten i sig själv, menar historikern Gabrielle M. Spiegel i The Past as
Text: The Theory and Practice of Medieval Historiography. Språket blir
producent av mening, inte av verklighet, och representationerna blir verkligare
än verkligheten. Kritiken gäller också att en alltför nära språklig orientering
medför att språket endast refererar till sig självt. Att en text blir självrefererande
innebär att den inte säger något utanför sig själv, utan endast ger referenser till
129
sig själv. Trots kritik liknande den som Spiegel framför menar jag att det är
nödvändigt för min undersökning att ta språket i beaktande, eftersom det var
en bidragande orsak till att den historia som skapades i sin egen historiska
samtid skrevs ned. Kritiken mot textens självreferentialitet är inte relevant om
vi inkorporerar uppfattningen att vi i dag inte kan ge en objektiv bild av
verkligheten som den begav sig där och då.130 Jag analyserar dock inte språket
på ett lingvistiskt eller litteraturvetenskapligt plan, även om vissa språkliga
uttryck i domböckerna är viktiga att lyfta fram i sökandet efter representationer
av samer i källmaterialet.
I mitt arbete med att lyfta fram de bilder som visas av samernas kultur i
domböckerna har jag valt att se källorna som produkter av sin egen historiska
samtid. Jag förnekar definitivt inte existens av en historisk verklighet, men
129
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sätter istället fokus på om bilder och representationer kan se olika ut, även om
de uppstått inom en och samma verklighet såsom den presenterades i
domböckerna. Historien är redan konstruerad genom språket, vilket är den
verklighet vi har tillgång till, och är också den verklighet vi har tillgång till
såsom den uppfattades där och då. Språket är därmed inte neutralt, utan redan
laddat med ett innehåll, och det kan visa till flera olika saker i världen. I och
med det kan ett flertal representationer bli aktuella.131
Representationer innebär ofta att den/de som skiljer sig från en själv blir
representerade. Teoribildningen om «Den Andre», The Other, har sin
föregångare i sociologen Edward W. Said. Han uppmärksammar att
intellektuella i Europa konstruerar essentialiserande representationer av ickeeuropéer. Genom att de intellektuella i Europa som forskade om Orienten, de
så kallade orientalisterna, på så sätt skapar densamma, kommer den fjärran
Orienten närmare de som forskar om den, med följden att de formar sin
uppfattning om Orienten. Said menar att beteckningen av Orienten (designation
of Orient), vilken anses vara en objektiv beteckning, istället blir oskiljbar från
representationen av Orienten. Detta är betecknande för orientalismen.132 Den
homogena bilden av Orienten grundades på en kolonial diskurs som
genomsyrade konst, historia, konsthistoria, genealogi, psykologi och arkeologi.
Han menar att kunskap är nära sammankopplad med hur makt
operationaliseras. Den kunskap som producerades om Orienten var en
ideologisk följd av kolonial makt. Filosofen Michel Foucaults teorier om makt
och kunskap finns hos Said.133
Det finns kritik mot Said. Kritiken riktas mot att Orienten fråntas aktiv
medverkan och passiviseras, eftersom Väst är i fokus. Ytterligare kritik riktas
mot att Orienten inte är homogen i sig, vilket Said emellertid själv tar upp.
Litteraturvetaren och kulturteoretikern Homi K. Bhabha kritiserar
orientalismen på denna punkt. Orientalism är en disciplin som handlar om
imperialistiskt makt, samtidigt som den visar förutsättningarna för
föreställningar om Den Andre, likaväl som föreställningarna är del av den
homogena representationen av detsamma. Han påpekar att det finns en
ambivalens i orientalismen, eftersom Orienten inte är en homogen enhet i sig,
även om representationerna är det.
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Domböckerna skulle med samma resonemang visa mot homogena
representationer av Den Andre; överhetens föreställning om samerna, och av
överheten som producent av homogena representationer. Homogena
representationer skulle dock kunna frånta samerna aktivt deltagande i historien,
i överensstämmelse med den kritik som har förts fram mot orientalismen.
Bhabha vidhåller att orientalism är en disciplin i betydelsen ett diskursivt fält,
men påpekar att orientalismens roll när den används som medel för makt och
administration också betyder att positionerna i den dominerande världen och
kulturen förflyttas och visar att inte heller den är en homogen enhet. Hans
kritik mot Said är att denne betonar att representationerna av Orienten uppstår
och förverkas inom ramarna för Västvärldens förståelse. Litteraturvetaren Ania
Loomba menar emellertid att kritiken mot Said inte har något för sig, genom
att Saids resonemang inte innebär homogena representationer av den ena sidan
i relationen. För trots att Said är intresserad av hur Orienten konstrueras
utifrån den dualistiska relationen mellan «Väst», även kallad Occidenten, och
«Öst» samt mellan Europa och Orienten, innebär det endast att han
134
koncentrerar sig på en sida av relationen, inte att han förnekar den andra.
Domböckerna lämpar sig ypperligt för studier av Den Andre och av
essentialistiska kulturer, på grund av att de som skrev ned dem hörde till «den
egna nationella» Occidenten i Sverige.
Den sista korta notering jag slutligen ska göra i samband med Saids teorier
om representationer om Den Andre och med kritiken mot Said, är att
diskussionen
kan
sammankopplas
med
historieskrivning,
och
historiebeskrivning. Historiska skriftliga källor, som domböcker, kan uppfattas
som en form av beskrivning eftersom de handlar om hur en part har uppfattat
och tagit del av historien, i likhet med orientalismen, såsom Said definierar
den. Samtidigt måste man skilja mellan de historiska källorna man arbetar med
135
och den skriftliga produkt man själv skapar naturligtvis.
Följande avsnitt är en diskussion om vad en text är, för att utvidga
betydelsen av språk som meningsskapare. Diskussionen om text ska jag också
knyta samman med den om diskurser.
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Diskurs som operatör
Text och diskurs
Text är all diskurs som en gång sagt och gjorts och som sedan har skrivits ned,
enligt filosofen Paul Ricoeurs definition. Men eftersom det som en gång sades
har skrivits ned, och endast kan nås genom texten, innebär detta att hela den
egentliga situationen där samtalet pågick har försvunnit.136 Den egentliga
samtalssituationen kan inte skapas på nytt igen, men omständigheterna i den
historiska situationen kan återskapas genom läsning och tolkning av texten.
Textanalys är ett hantverk för att överbygga klyftan mellan texten och det som
egentligen hände. Ginzburg menar att textkritiken kom till på grund av att
skriften ansågs som lösriven från tal och gester; «[t]eksten som efterhånden blev
renset for enhver sanselig reference».137 Enligt Ricoeur finns det en klyfta
mellan texten och det som en gång sades och gjordes, och han menar att
tillägnelse av en text är ett sätt att överbrygga klyftan mellan det som skrivits
ned i källtexten och det som en gång sagts och gjorts. Denna tillägnelse består
av att läsa texterna, förklara och tolka dem, men den handlar däremot inte om
att ge mening till de människor texterna handlar om.138
Diskursiva maktrelationer
Foucault kopplar ihop text och diskurs. Han menar att texter är en form för
diskursordning.139 Discours (vilket är franska för tal; discourse är det engelska
ordet), använder både Foucault och Ricoeur. Ricoeur använder det franska
ordet parole för tal, och det är när langue i betydelsen övergår till parole som
det blir en diskurs. För att snäva in definitionen ytterligare betyder «diskurs» all
muntlig diskurs som fixerats i skrift i en text.140 Foucaults definition av diskurs
innefattar ytterligare element, förutom tal, vilket är det sammanhang där
diskursen uppstår där diskursen också förs fram. Vidare betyder diskurs även
att skriva ned en diskurs.
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Diskurs i foucaulsk mening har alltså tre innehållsmässiga distinktioner; tal,
form och skrift. Dessa tre distinktioner kan fungera tillsammans på en och
samma gång, och är då också en diskurs. Diskurs kan också innehålla ett samtal
om rätt och fel som pågår inom en viss institution. Även om det finns en viss
diskurs inom institutionen handhar inte institutionen i sig det sanna eller
falska. Samtalet handlar om vad som bör vara sant eller falskt, och samtalet kan
få stöd av den institution där samtalet föregår med hjälp av teoretiska argument
och praktiska uttryck.141 Med en tolkning i överensstämmelse med Foucault är
akademiska och rättsliga institutioner exempel på institutioner där diskussioner
om sant och falskt föregår. Termerna sant och falskt betyder inte att det är
fråga om uppfattningar som står i opposition till varandra eller är helt
diametralt motsatta, vill jag tillägga, utan diskussionen svänger mellan det som
bör vara sant och det som bör vara falskt.
Diskursen om sant och falskt är därmed inte godtycklig eller nedfälld i en
institution, utan det är viljan till sanning som innefattas i diskursen.
Institutionen fungerar som en ram och det är inom denna ram som
diskussionen om viljan till sanning tar sina former, enligt Foucault. Viljan till
sanning har sitt ursprung i viljan att veta, få fram kunskap.142 Diskursen är
således kunskaps- och maktpräglad där varje specifikt sammanhang, som ett
rättsligt eller ett akademiskt, bestämmer vad som gör just dess specifika diskurs
makt- och kunskapsbestämd.
«Makt» definierar Foucault som relationer, processer och strategier, vilket
innebär att makt är något som utövas, inte något som tilldelas; makt är en
effekt av något, inte en position; makt är en växelverkan, ingen opposition;
143
maktrelationer är intentionella, inte objektslösa. Det centrala hos honom är
att makten är överallt och inte något som kan tas eller has samt att makten
alltid manifesterar sig i det konkreta, i observerbara relationer, och därmed är
makten inte en, eller någon grupps egendom.144 Begreppet «makt» har således
flytande gränser som kan uppstå flera gånger i ett sammanhang och vid olika
tillfällen. Det är inte ett statiskt begrepp som på ett enkelt sätt kan presentera
vad makt är.
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Inte heller kunskap är statisk i mening att det på ett enkelt sätt går att
förklara och presentera vad kunskap är, utan istället förenas makt och kunskap
i diskursbegreppet. Foucault skriver:
[i]t is in discourse that power and knowledge are joined together.
And for this we must conceive discourse as a series of
discontinuous segments whose tactical function is neither uniform
nor stable […] as a multiplicity of discursive elements that can
145
come into play in various strategies.

Även om han intresserar sig för makt är det inte makt i sig han primärt arbetar
med, utan det diskursanalytiska förhållandet som skapar maktförhållandet
mellan makt och kunskap.146 Enligt honom kan diskursen vara svår att klargöra,
för som han själv skriver, finns det «[e]n oro som gäller vad diskursen är,
uppfattad som uttalad eller skriven materiell verklighet».147 Klargörandet av en
diskurs är inte en kvantitativ uppgift som gör att vi förstår historien eller kan
avtäcka den eller ett historiskt förlopp. Diskurs som analytiskt begrepp enligt
honom handlar både om stabilitet och förändring och är en teori för analys,
inte en färdig förklaringsmodell där historien kan placeras. Diskursen är
konstant via uttryck, handlingar och/eller symboler samtidigt som den är
föränderlig, eftersom den inte är bunden till någon speciell institution eller ett
visst speciellt mönster.
Foucaults teorier om diskurs och diskursiva praktiker har dock fått kritik.
Han intresserar sig för historias natur som epistemologi genom en narrativ
tolkning. I och med det uttrycker han att historisk forskning inte alltid är lika
med empiriska studier med induktiv-deduktiv metod. Historikern Alun
Munslow är en av de kritiska rösterna. Han menar att Foucaults
epistemologiskt-narrativa tolkning kan uppfattas som anti-historisk i jämförelse
med empiriska studier gjorda med induktiv-deduktiv metod och ofta placerade
i en kronologi. Påpekandet om Foucault som anti-historisk utesluter inte att
148
Munslow även är positivt inställd till Foucault.
Trots den kritiken mot Foucault vill jag med användningen av hans
diskursbegrepp i avhandlingen påvisa att det är ett av de möjliga sätten som
finns för att kunna konkretisera hur företeelser i det samiska samhället beskrevs
i ett (rättsligt) sammanhang som var en del av vissa diskursiva formationer, att
representationerna var subjektivt formade genom makten/kunskapen och
möjligheten att definiera vad som var sant och rätt genom tinget som symbol
och kanal av och för överheten. Även om situationerna på tinget skulle
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framställas så objektivt och nära som möjligt i domböckerna och
domaren/protokollföraren var objektiv och arbetade utan egna intentioner, var
sammanhanget där domböckerna skrevs ned en del av komplexa uppsättningar
av olika moment i rättsprocessen och lagar som användes. Detta sammanhang
hörde inte till samernas kultur och det samiska samhället i den meningen att
samerna var producenter av källorna. Jag uppmärksammar istället att diskursen
är en del av produktionen av representationer. Bilderna av samerna skapades av
andra som stod utanför den samiska kulturen och det samiska samhället.
Att kulturer tolkas och representeras är vanligt inom kulturhistoriska
studier. I ny kulturhistoria är språk och representation viktiga. Kulturer är
texter som kan läsas, vilket innebär att delar av litteraturvetenskapernas
tradition kring flera olika tolkningar av ett material övertas. En konsekvens av
detta är att fokus förskjuts från den materiella och strukturella verkligheten till
kulturens tolkningar och representationer av den. En av föregångarna till den
nya kulturhistorien är antropologen och filosofen Clifford Geertz.
Kulturhistoria skiljer sig från mentalitetshistoria på en springande punkt; det
yttre och det inre. I kulturhistoriska studier blir människor produkter av en
kultur som manifesterar sig runt dem, inte tvärtom. Det är det yttre som är
149
betydelsefullt för kulturhistoriska studier.
Diskurs, rätten och tinget
Den ovanstående genomgången av språk i en text som producent av mening
och av text som en del av ett diskurssammanhang där makt och kunskap
produceras genom ett dialektiskt förhållande till varandra, är den teoretiska
utgångspunkten för mitt arbete.
Mitt intresse för språk, text och diskurs beror på att jag låter texten referera
till sig själv för att visa de bilder av samernas liv och kultur som finns i
domböckerna. Texter producerar både självförståelse och historia, men jag är
först och främst intresserad av de kulturbilder som finns i det historiserade
språket. Beskrivningen av vilka kulturbilder texterna visar mot utöver det
rättsliga sammanhanget betyder inte att jag letat efter svaren bortom
domböckerna, utan att de kulturbilder jag har sökt och hittat inte
nödvändigtvis tillhör de rättsliga processerna eller institutionerna.
Avhandlingen är därmed inte traditionellt rättshistorisk med fokus på
författning eller kriminalitet, som jag påpekat i föregående kapitel i avsnittet
om tidigare forskning om statsmakt-lokalsamhälle och statsmakt-samiska
lokalsamhällen.
Tinget som fora för allmänna frågor skiljer sig från när tinget var ett rum
för rättsärenden, och det går metodiskt att skapa en skiljelinje mellan ting och
149
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rätt. Fast beroende på att tinget och rätten gled in i varandra, eftersom tinget
fungerade som informationskanal och rätten var den lokala domstolen, men
ändå var en och samma plats. Med det analytiska begreppet diskurs är det
intressanta vilka diskurser som representationerna var inlindade i, oberoende på
om diskurserna opererade på tinget eller i rätten.
Teorierna om språk och text, och text och diskurs är också ett sätt för mig
att komma runt den problematik jag menar perspektivet statsmakt och
lokalsamhälle innebär, eftersom de båda begreppen ofta härleds och behandlas
som två homogena enheter. Begreppen kan i varje fall verka nästan hämmande
för tanken. Begreppsparet används ofta inom forskning om inflytandet från
lokalsamhällets sida i statsmaktens administrativa-byråkratiska apparat i frågan
om praktiska sysslor, såsom nämndemannaarbete och länsmannatjänster och
liknande. Användningen av termerna «lokalsamhälle» och «överhet» är inte
ämnade att ersätta statsmakt-lokalsamhälle, utan jag använder dem som en
orientering i diskussionen om ur vilket perspektiv bilderna av samernas kultur
pekar från; från överheten och/eller från det samiska lokalsamhället i
Jukkasjärvi.

Det postkoloniala vetenskapsfältet
Förhållandet mellan överheten som producent av källor som innefattade samer
som bodde i norra delen av 1600-talets Sverige, ska jag sätta i relation till
postkolonial teoribildning.150 Eftersom det inte finns några skriftliga historiska
produkter av samer från den här tiden som skulle kunna ge bilder av kulturen
inifrån och därmed inte placerade i annan historiebeskrivning, ska jag visa
relevansen med att placera arbetet i förhållande till postkolonial teoribildning.
Den postkoloniala teoribildningen och det postkoloniala vetenskapliga fältet
har historiska rötter med tillhörande politiska aspekter och samtida hållningar,
så i detta avsnitt kommer även historiografin till den postkoloniala
vetenskapliga diskursen att beröras, om än kortfattat.
Jag ska nämna att mitt val att sätta teorierna i förhållande till den
postkolonial vetenskapliga diskursen kan uppfattas som att den stakar ut
riktlinjerna för undersökningens slutresultat, och därmed skulle kunna styra
avhandlingens resultat. Så är dock inte fallet. Jag ska istället argumentera för
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betydelsen den postkoloniala vetenskapliga diskursen har haft, samt presentera
dess historiografi. Detta ska inte ses som en reaktion mot akademism eller som
ett antagande att «allting går» vill jag tillägga, eftersom det är kritik som kan
förekomma vid denna form av historieförståelse inom ismer som
postmodernism och postkolonialism. Historieförståelse har alltid påverkat
historieskrivningen, och historieförståelse är subjektivt betingat vill jag påstå.
Som Ricoeur skriver handlar det om en ständig påverkan mellan «den förflutna
tanken [och] historikerns nuvarande tänkande».151 Jag vill också tillägga att det
handlar inte om ett sammelsurium av olika subjektiva åsikter, utan det handlar
istället om att även historikerna är subjekt. Subjektets deltagande roll – vi – kan
knytas an till den vetenskapliga ståndpunkten om omöjligheten att uppnå
oberoende sann kunskap, som jag nämnt tidigare.
Så även historieförståelsen av i dag färgar historieskrivningen:
[t]he present bears a burden, a weight that comes from the past,
and the task of the present is to bring this burden up to date in
order to understand its current ramifications. […] the past does
not repeat itself in the present, but the present is played out, and
152
innovates, utilizing the legacy of the past.

Nuet omöjliggör därmed en objektiv autentisk rekonstruktion av det förflutna
där utgångspunkten i nuet kan göra historien och historieskrivningen antingen
samtidsideologisk
eller
essentialiserad.
Historieskrivningen
och
historieforskningen kommer alltid att luta mer åt antingen det ena eller andra
hållet, eftersom det är omöjligt att finna en neutral utgångspunkt.
Postkolonialismens historiografi – en kort introduktion och översikt
Den historiska texten är inte transparent. Texten har en viss struktur och är
resultat av att en diskurs är nedskriven. Språket och texten är värdeladdade, i
och med att språket och begreppen i texten inte är tomt på ett innehåll,
eftersom både text och språk har ett historisk förflutet. Antropologen Gananath
Obeyesekeres studie av kapten Cooks landstigning på Hawaii är bara ett
exempel som jag vill använda som illustration av att en text har ett historiskt
förflutet.
Den polynesiska befolkningen stod inte på Hawaiis stränder och väntade på
att bli upptäckta, även om de människorna alltid kommer vara en del av
historien skriven av andra. Enligt Obeyesekere har många författare som skrivit
Hawaiis historia varit av den uppfattningen att James Cook hälsades som
guden Lono av den polynesiska befolkningen. Han ifrågasätter den sortens
151
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historieskrivning och anser att skapandet av kapten Cook som den europeiska
guden i skepnad av gud Lono egentligen är en myt om erövring, imperialism
och civilisation. Antropologen Marshall Sahlins menar att Obeyesekere anser
att Cook inte uppfattades som Lono in persona, men som en form av Lono, en
chefsgestaltning.153 Men det går inte att tala med dem som levde i det historiskt
förflutna, så att de skulle kunna delge sina erfarenheter och minnen som
nödvändigtvis inte placerats i någon annans berättelse och historiebeskrivning.
Obeyesekeres studie tar upp två aspekter. Den första är att alla människor
inte har haft möjlighet att skriva sin egen historia, utan har istället blivit del av
en annan historiebeskrivning än den egna. Den andra är att en
historiebeskrivning å ena sidan speglar producentens uppfattning och å den
andra ger en bild av de som beskrivningen handlar om. Den första aspekten ska
jag lämna därhän eftersom det är en olöslig problematik att det inte finns
skriftliga källor efter alla människor i världen som en gång levt vare sig som
individer, grupp, kollektiv eller samhälle. Naturligtvis finns andra källor som
exempelvis muntliga, men den sortens källor är inte aktuellt i denna
avhandling. Om den andra nämnda aspekten, om att källorna avspeglar
producentens uppfattning likaväl som de ger en bild av de som berättelsen
handlar om, av dessa skäl blir i fokus i avhandlingen, blir följden att de
representationer som pekar mot samerna i domböckerna görs i källor som
statsmakten i Sverige på 1600-talet producerade. Försteproducenten av
källorna har därmed möjlighet att producera förstahandsuppgifter om samerna,
så följaktligen handlar de uppgifterna handlar i mångt och mycket om hur de
154
som representerade , överheten i Sverige på 1600-talet, förstod och förklarade
samernas seder och traditioner.
Grundberättelse och små historier
Bakgrunden till grundberättelsen och de små historierna i grundberättelsen
handlar om hur människor förstår och förklarar sin historia och i vilken
rådande kognitiv modell historierna placeras i, och att de erfarenheter som
framställs i en grundberättelse inte nödvändigtvis behöver stämma med
människors erfarenheter, eftersom de presenteras i en annan kognitiv modell än
i den som erfarenheterna uppkom i. Människors erfarenheter och kunskap
hanteras genom att placeras i en narration och organiseras i enlighet med en
speciell eller en rådande kognitiv modell eller struktur. Människor minns sin
historia och har erfarenheter av den – minnen och erfarenheter som kan skilja
153
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sig från den officiella historien. Människor behöver inte heller förklara eller
förstå sin historia i överensstämmelse med de stora berättelserna som
exempelvis upplysningen, nationalismen, modernismen eller globaliseringen.155
En liknande «stor» berättelse är den grundberättelse som finns i en
dombok. Grundberättelsen som finns i domböckerna är en liknande modell
och/eller struktur för en narration på ett empiriskt plan. Jag är inte ute efter att
avtäcka den rådande kognitiva modellen i domböckerna, utan jag vill med
ovanstående diskussion lyfta fram hur det metodiskt går att betrakta källorna.
Att se på domböckerna beståendes av grundberättelse och små historier är ett
narrativt grepp, som är i överensstämmelse med teorier om representationer
och (makt)diskurser som jag valt för mitt arbete.
En grundberättelse har ett innehåll som är centrerat runt sig själv, och den
kunskap som berättelserna producerar är den kunskap som reproduceras
igenom berättelsen, eftersom berättelsen är en producent av kunskap i sig själv.
Kunskapen en grundberättelse producerar handlar alltså mer om
självproducering och återskapande av «egen» kunskap, än försök att nå annan
kunskap som kan ligga i förhållanden utanför källorna, så att säga. För att
klargöra vad jag vill belysa med detta resonemang ska jag citera litteraturvetaren
och kulturteoretikern Robert Young: «Such knowledge is always centered in a
self even though it is outward looking, searching for power and control of what
156
is other to it». Detta resonemang applicerat på domböckerna betyder att
grundberättelsen i domböckerna centreras runt och producerar kunskap som
redan «finns» i berättelsen. Samtidigt innehåller domböckerna historier som
speglar samernas liv och kultur som den såg ut i den historiska samtiden –
innehållet pekar mot bilder av samernas kultur.
Att en grundberättelse producerar egen kunskap och därmed blir en reproducent av den kunskapen, samtidigt som den omfattar andra människors
historia, kan te sig komplicerat. Komplikationen är att människor som är med i
grundberättelsen endast blir en spegling av berättelsen, eftersom den i sig är en
kognitiv modell och struktur och normen för densamma. Överheten skulle
därmed ha speglat sig i Den Andre som den andre historiskt var den gången;
samerna och deras liv och kultur i Lappmarken. Problematiken med en ensidig
spegling av ett folk i ett annat skulle epistemologiskt kunna lösas om
människorna i berättelsen, skulle kunna berätta sin historia. Det är naturligtvis
omöjligt eftersom det gäller ett historiskt förflutet som finns tillhands i
domböckerna.
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Eftersom domböckerna är det som finns att tillgå när man ska skriva
samernas historia på 1600-talet, är det metodiskt en fördel att se på källorna
som grundberättelse och små historier för att kunna visa representationer av
samerna från överhetens perspektiv och från samernas perspektiv.
«Den Koloniserade» och «Kolonisatören»
Inom postkolonialismen används och diskuteras termerna «kolonisatör» och
«koloniserad». Eftersom dessa begrepp är vanliga inom den vetenskapliga
diskursen ska jag kort presentera det historiografiska sammanhanget där de
används.
I och med att det inte alltid finns några skrivna källor måste kulturer som
inte skrivit ned sin historia rekonstrueras med hjälp av officiella dokument som
dessa kulturer själva inte varit med om att producera. Att rekonstruera olika
gruppers röster från dokument är vanligt inom äldrehistorisk forskning där
olika gruppers historia lyfts fram ur dokumenten; grupper såsom bönder,
kvinnor och samer för att ta några exempel. Skriftlös i detta sammanhang
betyder att de var människor som blev dokumenterade i källor de själva inte
skrev.
Termerna «kolonisatör» och «koloniserad» ger associationer till verbet «att
kolonisera». I sammanhanget för avhandlingen betyder inte kolonisation en
kolonisering av (Lappmarkens) land och vatten av en statsmakt som agerade
som kolonisatör, även om begreppet «kolonialism» vanligtvis i första hand
syftar till erövring av land. Jag ska inte använda begreppet i den bemärkelsen,
även om forskare menar att samerna och deras land koloniserades, åtminstone
längre fram i tid.157 Den postkoloniala vetenskapliga diskursen är ändå
intressant, eftersom den innehåller diskussioner om att underordnade klasser
och ursprungsbefolkningar har lämnat få skrifter efter sig. I detta sammanhang
syftar «kolonialism» både till erövring av land, kontroll över handel, religiös tro
eller befolkning samt till den «kolonisation» som skett av det förflutna, enligt
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historikerna Anna Green och Kathleen Troup.158 Kolonialism har därmed två
infallsvinklar i den postkoloniala teoribildningen: den ena är kolonisation som
har haft inverkan på människors praktiska liv och vardag; den andra är den
kolonisationen som har skett i och med de föreställningar kolonisatörerna
presenterat om den/de som har koloniserats. Den senare är en form av
erövring, eftersom den bild som ges av den koloniserade sålunda är skriven av
en kolonisatör som ger sin bild av den som koloniserats. Den största
utmaningen för postkolonial historieskrivning är att rösterna från dem som
koloniserats följaktligen måste rekonstrueras genom källor, som offentliga
159
Det är denna
rapporter och handlingar, skrivna av en kolonisatör.
infallsvinkel som är aktuell i fallet för det historiska sammanhang som
diskuteras i boken.
Som ett exempel på hur detta gestaltade sig i Sverige vill jag nämna
idéhistorikerns Pär Eliassons artikel om naturalhistorias utveckling på 1800talet. Vetenskapshistoria och naturhistoria på 1800-talet, som utvecklades i
spåren efter Carl von Linné, var en form av erövring. 1800-talet var det
århundrade när resor med naturhistoriska syften påbörjades till Lappland, för
att undersöka ett tomt område som kunde fyllas med vetenskap. Linné fastslog
på sin resa att norra Sverige i stort sett var folktomt, vilket medförde att
landskapet och dess konstituerande element, som Eliasson kallar det, kunde
skapas i en deskriptiv process. Regionen blev möjlig att förstå genom att den
blev artikulerad och berättad.160 Hans tes, att områden skapas när de
artikuleras, innebär med ett liknande resonemang att Lappmarken var ett
«tomt område» som artikulerades genom en beskrivande process i 1600-talets
domböcker; med den skillnaden att de hade ett annat innehåll än de
naturalhistoriska verken. I denna process inkorporerades samerna, vilket i sin
tur kan betraktas som en form av kolonialism; att artikulera och beskriva dem.
Orden «Den Koloniserade» och «Kolonisatören» är därför passande när det
gäller den historieteoretiska infallsvinkeln om förhållandena i Jukkasjärvi,
Torne lappmark, i norra delen av 1600-talets Sverige. Den historia som vi kan
nå från den tiden är den historia så som den presenteras i de offentliga
handlingar och rapporter som statsmakten producerade, även om området
beboddes av samer. «Den Koloniserade» och «Kolonisatören» får därmed den
innebörden som presenteras i den andra infallsvinkeln; en form för
kolonisation kan ske som en följd av att en part har haft möjligheten att ge sin
version av historien om andra. Problemet vi då står inför är att historien vi kan
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läsa är producerad av andra än de som historien egentligen handlar om.
Problematiken, med förhållandet mellan «den koloniserade» och
«kolonisatören», kan lösas på så sätt att förhållandet dekonstrueras för att
därmed kunna få en historisk mening. Detta börjar redan på det empiriska
planet, där «Den Koloniserade» och «Kolonisatören» isoleras från varandra och
studeras var för sig för att förhållandet mellan dem ska kunna studeras så
objektivt så möjligt; de ses därmed ur ett perspektiv där förhållandet dem
emellan inte påverkar respektive part. För att visa hur detta går till ska jag
fortsätta med att fokusera på kolonial diskurs.
Litteraturvetaren Ania Loomba skiljer mellan «kolonialism» och «kolonial
diskurs». «Kolonialism» betyder etablering (av en grupp människor) på/i ett
land, som jag sagt tidigare. Den koloniala diskursen däremot omfattar den
kunskap som re-produceras av och cirkulerar hos kolonisatören. Diskussionen
om erövringen av land, kontroll och disciplinering av religiös tro, ekonomi och
kultur, inkluderar även den kunskap och den historia som produceras om Den
Andre:
The politics of poststructuralism forces the recognition that all
knowledge may be variously contaminated, implicated in its very
formal or ‘objective’ structures. This means that in particular
colonial discourse analysis is not merely a marginal adjunct to
more mainstream studies, a specialized activity only for minorities
or for historians of imperialism and colonialism, but itself forms
the point of questioning of Western knowledge’s categories and
161
assumptions.

Said visar i sin bok Orientalism de maktstrukturer och förhållanden som
möjliggör re-produktion av kunskap om den koloniserade, påpekar Loomba.
Den kunskapen som re-produceras är en spegling av kolonisatörens
representation av «Den Koloniserade», snarare än en mimetisk representation
162
av Orienten.
Även om jag med avhandlingen avser att betona det teoretiska förekommer
naturligtvis realfakta. Men i och med att syftet inte är att ge en mimetisk bild
av Jukkasjärvi i Torne lappmark, är det inte aktuellt med någon mer ingående
diskussion av begreppet kolonialism än vad som gjorts ovan. I en principiell
diskussion med ett postkolonialt teoriperspektiv handlar det om att kronan och
kyrkan i 1600-talets Sverige har fört administrativa, merkantila och juridiska
handlingar över samerna i norra delen av landet under den här tiden.
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Att skrivna handlingar producerades över samer på 1600-talet behöver inte
i utgångspunkt ha betytt att traditionella mönster försköts för samernas del
faktiskt sett, men inte desto mindre kommer källorna alltid att omfatta en viss
förskjutning av den framställda verkligheten av samerna, menar jag. Den
förskjutna verkligheten man möter i källorna kan man arbeta med genom att
sätta problematiken i förhållande till den postkoloniala diskursen, istället för att
uteslutande använda teorier som hör till den rättshistoriska forskningen.
Problemet med att rekonstruera den asymmetriska relationen mellan
svenskt/europeiskt och urbefolkningsperspektiv är att tolkningen av
kulturmöten antingen kan bli alltför essentialiserad eller alltför tudelad. Det
asymmetriska förhållandet kan emellertid angripas genom att den större
163
historien tas i beaktande, inte genom att förneka den, menar Loomba. Den
asymmetriska relationen mellan kolonisatör och koloniserad förblir oupplöslig
endast om kolonisatörens narration studeras.
Det som är av betydelse enligt historikern och filosofen Dipesh
Chakrabarty är att kritiskt granska idéer, tankar och värderingar som
legitimerar den större historien, som ofta är nationalstatens, och inte enbart
genom att lyfta fram kulturell relativism, naivistiska historier eller förnekande
av modernismen:
I ask for a history that deliberately makes visible, within the very
structure of its narrativ forms, its own repressive strategies and
practies, the part it plays in collusion with the narratives of
citizenships in assimilating to the projects of the modern state all
164
other possiblities of human solidarity.

Chakrabarty menar att den lilla historien inte kan göras till en alltför naivistisk,
kulturellt relativ eller modernistförnekande angelägenhet, eftersom en liknande
historieframställning gör historien endast till en intern angelägenhet för den
eller dem historien gäller. Ett berikande perspektiv är att arbeta med
domböcker från 1600-talet från ett samiskt område som skrivits av
myndighetspersoner med ett liknande resonemang såsom hans, som lägger till
rätta för en teoretiserande tillnärmning till problematiken med den
asymmetriska relationen mellan kolonisatör och koloniserad; det samiska
samhällets möte med en centraliserad statsmakt kan endast nås genom
statsmaktens protokoll.
163
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Mot bakgrund av detta diskuterar jag inte produktionen av västerländsk
kunskap, utan jag ska istället titta närmare på vissa utvalda kategorier och
begrepp som finns i domböckerna eftersom det asymmetriska förhållandet
mellan de som producerat domböckerna och de som innefattas i domböckerna
måste diskuteras genom språket; genom de begrepp och kategorier som
används i domböckerna.

Utmejslingen av en metod
Den asymmetriska relationen kan alltså lösas och operationaliseras. Jag ska ge
två konkreta exempel på hur det kan göras. Historikern Inga Clendinnen
undersöker Yucatec-maya kvinnor, en ursprungsbefolkning i Latinamerika, och
de källor som finns att tillgå för att skriva om dessa kvinnor, uteslutande
skrivna av spanska män. Hon menar att källorna ändå kan användas som
vittnesbörd till latinamerikanska kvinnors existens och erfarenheter, genom att
först rekonstruera gränserna runt de manliga aktiviteterna och sedan urskilja de
kvinnliga aktiviteterna.165 För att ta ett exempel från Norden, och en liknande
undersökning som Clendinnens, av ett material där vissa aktiviteter ringas in
för att på så sätt avskärma dem i förmån till andra aktiviteter vill jag nämna
etnologen Kari Telstes undersökning om det fanns en speciell kvinnlig
rättskänsla som skilde sig från en manlig i 1700- och 1800-talets Norge. 166 Hon
utgår i sin undersökning från uppfattningen att en manlig rättskänsla bygger på
principer som skiljer sig från kvinnors. Skillnaden mellan kvinnlig och manlig
rättskänsla finns på ett språkligt plan, menar hon. Vad Telste gör är att hon
tittar på hur kvinnors respektive mäns vittnesmål såg ut. Det slutresultat hon
kommer fram till är att kvinnorna uttryckte sig i mer fördjupade ordalag och
försökte rekonstruera sin historia i förhållande till den kunskap som fanns
tillgänglig vid en given tidpunkt. Männen uttryckte sig mer objektivt och
universellt.167 För att ta sig an uppgiften att urskilja en kvinnlig rättskänsla har
Telste därmed även ringat in manliga karaktäristiska uttryckssätt, som gav
uttryck för den manliga rättskänslan.
I likhet med Telste och Clendinnen; att avskilja olika element och
aktiviteter från andra i (d)en asymmetrisk(a) relation(en), ska jag först avgränsa
de element som tillhörde den rättsliga processen för att därefter urskilja vad i
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dombokstexterna som tillhörde en annan verklighetsförståelse; både överhetens
och samernas. Utifrån det ska jag visa vid vilka tillfällen en viss sorts
representationer uppstod som av samerna, och sist men inte minst vid vilka
tillfällen andra former av representationer av samernas liv och kultur kan
urskiljas som skapades av samernas själva.
Den större historien måste tas i beaktande så att andra kulturskikt i den kan
avtäckas. Den samiska historien befinner sig som ett kulturskikt i den historia
som producerats genom de källor som finns att tillgå. Den samiska historien
kan lyftas fram i de skriftliga källorna genom att aktiviteterna från statsmaktens
sida först ringas in. Överheten var «kolonisatören» som hade möjligheten att
föra rättsprotokoll över samer i ett samiskt område, och som satte sin prägel på
domböckerna. Det går alltså inte att välja det ena eller det andra; det samiska
samhället eller den statligt kontrollerade verkligheten i gestaltningen av ett
kulturmöte, utan båda verkligheterna måste tas i beaktande och förhållas till
varandra. Det är emellertid det samiska samhället, handlingar, seder och
traditioner, och bilderna av detsamma, som står i förgrunden i avhandlingen.
En historia som tillhör det samiska samhällets kulturskikt är varken omöjlig
eller svår att ta sig an, eftersom den fortfarande avspeglar det samiska samhället
i källorna. Detta trots att domböckerna legitimerar en historia som kan bindas
till en statsmaktshistoria, eller snarare en historia som är nationsbunden och
därmed är en del i att forma en nation, både gränsmässigt och ideologiskt. Av
detta skäl har historier som har annan kulturell och historisk referenspunkt, än
de som legitimerar en nation eller statsmakt, haft svårt att få uppmärksamhet
och därmed har historieskrivning om samer haft tendens att bli ett bihang till
den större historien om nationen Sverige, menar jag. Jag motsätter mig inte att
placera samisk historia i förhållande till vart och ett av de olika nordiska
länderna, men det jag vill understryka är att samerna historiskt sett har flyttat
sig över landgränser och därmed har den samiska historien ett starkt inbördes
förhållande som går över nationsgränser, och därmed även över nationshistoria.168 Även om samer har en kultur med gemensamma drag, får man dock
samtidigt inte glömma bort att samers historia till viss del har utvecklas i takt
med de nordiska ländernas nationella historia. Detta är uppenbart idag, men
det är alltid fruktbart att uppmärksamma linjerna tillbaka i historien.
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Sammanfattning
Det går att belysa en annan historia som ligger likt ett kulturskikt i en historia
som är nationsbetingad; som den om ett samiskt samhälle på 1600-talet.
Genom att granska domböckerna, närmare bestämt språket i domböckerna så
som det konstituerades i sin historiska samtid, och med hjälp av utvalda teorier,
ska jag ringa in en historia som hör till det samiska samhället. Valet av en
postkolonial infallsvinkel – förutom teorierna om representation och diskurs –
har att göra med att domböckerna är skrivna av en enda producent. För när det
gäller samisk äldre historia går det inte att komma ifrån att den bara kan
inhämtas från de dokument som främst är statsmakts- och nationsbetingade.
Jag har gripit mig an den problematiken både på ett teorietiskt, och till viss del
historiografiskt sätt, med en postkolonial infallsvinkel för att kunna
dekonstruera nationshistorien och därigenom urskilja den andra historien om
ett samiskt samhälle, som fallet är för denna avhandling. Överhetens berättelse
är emellertid lika viktig, eftersom det är i den som också underströmmen av de
små historierna finns. För grundberättelsen i domböckerna kan varken förnekas
eller förbigås. Förhållandet mellan ‘den koloniserade’ och ‘kolonisatören’ är en
asymmetrisk relation, i betydelsen att dessa historiebeskrivningar om den
koloniserade är skrivna av en kolonisatör som färgar bilden av den
koloniserade. Historien om den koloniserade måste rekonstrueras genom källor
som den koloniserade skrivit.169 Chakrabarty menar att den asymmetriska
relationen kan lösas upp genom att kritiskt granska begrepp och idéer som
tillhör ’kolonisatören’.
Fast i och med att jag själv är en historisk varelse – den så kallade
170
«historiciteten» inom hermeneutiken – innehåller denna historiebeskrivning
ett visst mått av tvång, eftersom källtexter från en historisk tid och ett historiskt
sammanhang presenteras i en annan. Tvånget består också av att det inte är
säkert att samerna, i den specifika historiska samtiden undersökningen gäller,
skulle känna igen sig i den här framställningen av historien. Det är heller inte
säkert att samerna skulle ha stått och väntat fyrahundra år i rätten på att jag
skulle komma och skriva deras historia. Den möjligheten har jag tagit mig.
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KAPITEL 3.

Rätten i Jukkasjärvi på 1600-talet
I detta kapitel ska jag belysa vid vilka tillfällen överheten upprättade ärenden
och vid vilka tillfällen samerna gjorde det; vilket jag gör för att för att visa vilka
bilder av samerna överheten gav och vilka framställningar samerna gav av sig
själva och sin egen kultur, sina seder och traditioner; därmed är det viktigt att
kunna avgöra vilka representationer som tillhörde vilken enhet, samerna och
överheten. Detta är viktigt att undersöka, eftersom syftet i avhandlingen
innebär att representationerna måste kunna härledas till där de har uppstått;
från överhetens sida eller från samernas. Kapitlet innehåller en källnära studie
av domböckerna på en språklig och textuell nivå, så av detta skäl ska jag
närmare studera vissa begrepp som återkommer i texten. Detta är också av
betydelse eftersom berättelsen om överheten formas genom vissa narrativa
grepp. Därtill ska jag ska redogöra för vad begreppet «rätten» innehöll och vad
rätten som fenomen innebar, där texten är sitt eget självreflekterande medium
för denna studie. Begreppet «rätten» är en utgångspunkt för analys och en
förklaringsgrund. Jag har gått in på enskilda rättsärenden i domböckerna som
kan visa vad «rätten» som begrepp innebar. Utifrån den diskussionen ska jag
även ta mig an att inringa vid vilka tillfällen överheten upprättade ärenden och
vid vilka tillfällen samerna och andra grupper upprättade ärenden och hur det
ser ut i domboksprotokollen. Kapitlet innehåller även en diskussion om de
roller människorna hade i rätten.
Domböckerna var en skriftlig produkt av den överhet som vistades i
området och som gjorde anspråk på att sköta rättsväsendet. Källorna kan
användas genom att rekonstruera gränserna runt ‘kolonisatörens’ aktiviteter för
att sedan urskilja ‘den koloniserades’ aktiviteter, som jag beskrivit i föregående
kapitel. Den större historien, ‘kolonisatörens’, måste synliggöras samtidigt med
en rekonstruktion av gränserna för överhetens aktiviteter och intressen i
Jukkasjärvi på 1600-talet, för att sedan kunna urskilja och därmed avtäcka det
samiska samhällets aktiviteter. Den samiska historien är ett (kultur)skikt i den
grundberättelse som överheten var en producent av. Båda verkligheterna,
överhet och samer, måste tas i beaktande och förhållas till varandra, för att
balansera den asymmetriska relationen de två enheterna har till varandra.
Att granska hur verkligheten framställs, istället för att uppmärksamma
«verkligheten» i sig själv, innebär att den inte är lösriven från
representationerna av den. Språket visar verkligheten och är samtidigt ett
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medium för kommunikation.171 Verkligheten uppfattas därmed som del av de
språkliga representationerna som existerar. Jag vill tillägga att detta inte på
något sätt innebär att jag förnekar att källtexterna visar till en yttre värld, just
på grund av att verkligheten är en del av de språkliga representationerna av
verkligheten. Representationsdiskussionen blir viktig när det handlar om att
teckna en kultur, då representationerna innebär att kulturen framställs på olika
sätt mellan de som tillhör kulturen och de som står utanför kulturen.
Det är av betydelse för en historia som synliggör historien om en
nationalstat menar historikern och filosofen Dipesh Chakrabarty, eftersom
historien oftast framställs som en del av ett nationalstatsprojekt med sin egen
narrativa form, strategier och praktiker:
I ask for a history that deliberately makes visible, within the very
structure of its narrativ forms, its own repressive strategies and
practies, the part it plays in collusion with the narratives of
citizenships in assimilating to the projects of the modern state all
172
other possibilities of human solidarity.

Även om avhandlingen till viss del är en undersökning om hur en nationalstat
formar sin historia genom narrativa grepp, så är det viktigt att kunna avgöra
när överheten upprättade ärenden och när samerna och andra grupper tog
initiativ till ärenden, och hur det kommer till uttryck i domboksprotokollen;
källtexterna är följaktligen uppbyggda efter vissa strategier och praktiker.
När människor som levde i historisk tid, som under 1600-talet, endast
finns kvar genom de beskrivningar som gjorts av dem, intar de skrivna källorna
istället de ord och de handlingar som en gång sagts och gjorts. För att kunna
återge historien måste avbrottet lagas mellan texten som materiell verklighet
och det historiskt förflutna. Två tänkbara sätt att arbeta med källmaterialet på
för att hitta spår till rätten är att undersöka och redogöra för det historiska
sammanhanget som texterna uppstått ur, eller att ta sig an texterna – i detta fall
domböckerna – med en texttolkande infallsvinkel. Den texttolkande
infallsvinkeln – satt i förhållande till filosoferna Foucaults och Ricoeur teorier –
innebär att berättelser om människorna befinner sig framför källtexten. Enligt
Ricoeur är det världen framför texten vi kan säga något om, eftersom det inte
finns något dolt bakom den; «[d]et som texten talar om – textens “sak”, det vill
173
säga den värld som texten på något sätt utvecklar framför texten».
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Uppfattningen att texten och språket konstituerar världen, tillhör den
språkliga vändningen. Världen och människorna i den tolkas som tecken.174
Även om texten inte helt och fullt kan ryckas lös från sitt historiska
sammanhang, sin historiska tid och sitt historiska rum är texten i fokus i detta
kapitel. Att låta texten visa till sig själv är att fokusera på det som kallas textens
intersubjektivitet. Fokus på textens intersubjektivitet gör att andra möjliga
relationer som kan ställas upp emot texten uteblir: «[e]n läsning som tar hänsyn
till […] att texten skär av alla relationer till den värld man har möjlighet att
peka på och till subjektiviteter som kan föra en dialog med varandra».175
Intersubjektiviteten innebär att de textuella förhållanden endast förhålls till
andra förhållanden i själva texten.

«Rätten»
I domböckernas texter står det ofta att människor «framhades», «ställdes» inför
eller «kom» inför rätten. Som när Mads «Kom för Rätten» och besvärade sig
över att han förlorat renkött i skogen eller när Lars Person Pingi hade
förordnats «widh Rätten» som förmyndare för sitt barnbarn.176 Eftersom texten
är platsen för historien fokuserar jag på det återkommande narrativa elementet
«rätten» samtidigt som det var begivenheten i det fora, tinget, där samerna och
överheten möttes. Det är ett närliggande hypotetiskt antagande att överheten
hade inflytande över den centraliserade rättsorganisationen i Lappmarken, och
rätten skulle därmed vara en förlängning av överheten.
När Oluf Nilsson ställdes inför rätten vintern år 1671 för att han hade fått
barn med Karin Hindersdotter framkommer det i protokollet att rätten var den
plats där människor rannsakades. Oluf «stältes för Rätten [...] där, emot frågan,
177
tillstod sigh belägrat konan Karin [...]». Utdraget visar också att han
tillfrågades om förhållandet som blivit en sak för tinget. Det står inte i texten
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vem som ställde frågan till Oluf. Det är komplicerat att definiera rätten,
eftersom det inte framkommer i något protokoll vem eller vilka som utgjorde
rätten. Samtidigt är det viktigt att ringa in vilka vem eller vilka rätten bestod
av, eftersom ordet är ett regelbundet använt narrativt element i texten.
Begreppet är också viktigt att belysa, då det kommer fram att viktiga uppgifter i
rättsprocessen är knutna till ordet, eftersom det kan belysa när överheten
upprättade ärenden respektive när samerna påbörjade rättssaker. I fallet med
Oluf kan utfrågningen av honom knytas till rätten, vilket visar att rätten hade
uppgifter att sköta och var även platsen där rättsärenden togs upp.
Karl Gustav Westman kommer i sin undersökning av häradsrättens
domböcker från Uppland fram till att «rätten» betydde både lagläsaren och
nämnden, som tillsammans hade den dömande funktionen. Sanningen skulle
enligt honom utletas av nämndemännen som sedan skulle ge ett utlåtande till
domaren om vad som var sant i ärendet. Han menar att när bevis fördes fram
178
till nämnden var nämnden en del av domsmakten. Marja Taussi Sjöberg
menar att det var nämnden som rannsakade, dömde, tillsade och stadsfäste
ärenden, medan domaren hade en minimerad roll på tinget. Detta förändrades
när häradshövdingen blev domare och «rätten» började bestämma på tinget
istället.179 Enligt historikern Pia Letto-Vanamo kunde nämnden fungera som
försvarare av svarande, vilket kallades att värja den svarande. Med ed kunde
nämnden befria den svarande från åtal. Nämnden hade därmed en auktoritet
när det kom till beslutsfattande, eftersom domaren grundade sitt domslut på
nämndens bedömning av ett rättsärende. Hon undersöker socknarna Eura och
Ulfsby i Nedre Satakunda och Jockas och Rantaslami i Savolax i Finland under
1550-1560.180
Personer
I ett fall från år 1688 med en kvinna och man vid namn Kerstin och Michill
om ett barn som fötts utanför äktenskapet, tillfrågades hon enligt protokollet
om vem som var barnafadern. Det är ett rimligt antagande att hon tillfrågades
om detta av rätten, som bestod av personer som hade befogenhet att göra det,
även om det inte står uttryckligen. På tinget när de kom inför rätten, närvarade
underlagmannen Lars Grubb, länsmännen Joseph Ersson från Siggevaara och
Nils Jonsson från Tingevaara, samt tolv nämndemän och befallningsmannen
Jacob Grape. Det finns alltså flera personer som hade kunnat fråga ut Kerstin,
men det är inte noterat vem som gjorde det. Inte heller i något annat ärende
178
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det året står det vem eller vilka som konstituerade rätten.181 Vad kan 1600-tals
protokollet ge för uppgifter om förhållanden vid Jukkasjärvi tingslag om vem
eller vilka det var som kunde ha frågat ut Kerstin om vem som var fadern till
hennes barn?
I domboksprotokollet från år 1681 står det att «Rätten genom Prophossen
Nicho Carista» hade letat efter två män, halvbröderna Mårten Staphansson och
Peder Dagersson, som hade varit tillsammans med samma kvinna, vid namn
Kirstin Olufsdotter, och därför begått lägersmål båda två. Ingen av männen
hade hittats och de hade inte heller kommit till tinget och det blev därmed
ingen process, men mer information om vad saken gällde skrevs ned. Det hade
redan beslutats på tinget året innan att Kirstin skulle kallas till nästa ting
antingen av den vikarierande befallningsmannen Nilss Andersson Orrawainen
182
eller av länsmannen i Övertorneå, Oluf Pedersson. I domboksprotokollet för
år 1681 står det i samma ärende uttryckligen att Nicho Carista hade agerat
genom rätten, men det finns inga ledtrådar om vem eller vilka rätten bestod av.
Han hade blivit den inkallande istället för befallningsmannen Orrawainen och
länsman Pedersson. Den som hade den inkallande uppgiften, som i Caristas
fall, agerade uppenbarligen genom rätten. Rätten kunde därmed inkalla
människor till tinget, och den befogenheten gavs av rätten till enskilda personer
som profossen eller länsmannen/männen.
Länsmannatjänsten innebar bland annat att kalla människor inför rätta och
var en tjänst de fick betalning för.183 Att länsmännen hade befogenhet att kalla
personer till rätta hänger samman med att åklagarväsendet under 1600-talet
förändrades. Länsmännen gavs befogenhet att väcka åtal i svårare brottmål om
den som var målsägare inte hade väckt åtal eller vid de tillfällen när det inte
181
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fanns någon målsägare, enligt rättshistorikern Göran Inger.184
Befallningsmannen, länsmannen och profossen hade befogenhet att kalla
personer till rätten, men de hade också andra sysslor. Profossen assisterade vid
185
arresteringar och skulle verkställa kroppsstraff. Befallningsmannen läste upp
186
brev och skrivelser på tinget och det var också denne som tillsatte
länsmänen187. Länsmännen hade fler uppgifter än att kalla målsägande till
rätten eller väcka åtal när det inte var en privatperson som var målsägande. Till
syvende og sidst bör det dock ha varit tinget och rätten som var den åklagande
myndigheten eftersom länsman, befallningsmannen och profossen arbetade
med uppgifter å tingets vägnar som de tilldelats. Jag hävdar denna uppfattning
trots att Inger menar att länsmännen väckte åtal när det inte fanns någon
målsäganden. När ett ärende var påbörjat var rätten den åklagande
myndigheten, trots att det i inledningsskedet inte funnit en målsägande. I och
med att ärendet togs upp blev rätten den egentlige målsäganden, menar jag.
De personer som arbetade på rättens vägnar och inkallade personer till
rätten är väl synliga i texten, eftersom det står i domboksprotokollen vem som
kallade målsägande till rätten. Fast de fanns personer som hade som det som
sina sysslor, som att väcka åtal i ärenden där målsägande själv inte väckt åtal, så
att arbetet på tinget och i rätten skulle kunna fortskrida. Rätten kan alltså också
knytas till olika funktioner, och var inte enbart en plats. Rätten hade
exempelvis en utfrågande funktion, vilket kommer fram i rättssaken med
Kerstin när hon fick frågan om vem som var fadern till hennes barn, och som i
Olufs fall när han utfrågades om sitt förhållande till Kirstin.
Eftersom funktionsaspekten för rättens arbete är tydligare i domböckerna
än uppgifter på vilka personer «rätten» bestod av, lämnar jag personfrågan och
fortsätter med funktionsfrågan. Jag ska undersöka vilka uppgifter rätten hade
förutom en utfrågande funktion.
Funktioner
Första gången det finns en ledtråd i texten till att «rätten» hade en annan
funktion än en utfrågande är år 1663. Nio stycken samer från Lule lappmark
kom inför rätten och begärde att få stanna i Torne lappmark. Begäran var
grundad på att de menade att sysslorna vid silvergruvan i Lule lappmark var
alldeles för tunga, och på de långa skjutsresorna hade både människor och djur
dött. Samerna ville stanna i Torne lappmark, eftersom en del av dem bott där
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tidigare. Ärendet «[t]ogz af rätten i Noga betännkiande».188 Ärendet med
Lulesamernas begäran slussades vidare till landshövdingen, även om denne inte
189
hade någon rättighet att blanda sig i själva rättskipningen. Även de andra
ärendena behandlades av rätten, men ärendet från 1663 är det första ärendet
där det framgår klart att rätten gjorde ett betänkande i en rättssak. De rättsliga
ärendena verkar ha diskuterats, och i och med den diskussionen kan en
bedömning av ärendet ha gjorts.
Ett ärende dök upp sex år efter lulesamernas begäran om att få stanna i
Torne lappmark. Det handlar om att samer från Kautenjaur i Lule lappmark
hade betalat skatt under några år medan de bodde i Torne lappmark. Det är
rimligt att katuenjaursamerna i 1669 års ärende är samma samer som var på
tinget år 1663. 1669 års ärende avslutas med «Sådant allt hemställde Rätten
190
Uti Hög. Kongl. May:ttz Nådige omdöme och äntligen Resolution, [...]».
Beslutet innebar att katenjaursamerna skulle få stanna i Torne lappmark det
året, men att de uppmanades att flytta tillbaka till Lule lappmark.
Rätten var i detta ärende en dömande myndighet. Det står i protokollet att
rättsärendet och domslutet skulle skickas in till Hovrätten. De domslut som
gällde högmålsbrott skulle skickas till Hovrätten för att den skulle avsäga dom i
ärendet. Eftersom ärendet med samerna som ville stanna i Torne lappmark inte
var ett högmålsbrott bör ärendet ha sänts till Hovrätten för orientering.
Historikern Rudolf Thunander har undersökt hur Göta hovrätt fungerade
mellan åren 1635 till 1699. Han menar att när underrätterna var okunniga och
osäkra om lagtolkning och straffmätning skickades förfrågningar till
Hovrätten.191 Thunanders slutsats kan med viss modifikation appliceras på
ovanstående rättssak om samerna från Kautenjaur, vilket innebär att
underrätten i Jukkasjärvi remitterade saken till Svea hovrätt för slutgiltig
bedömning. Den lokala underrätten i Jukkasjärvi sände alltså inte enbart
högmålssaker till Hovrätten.
Det framgår av domböckerna att «rätten» hade både en bedömande och
dömande funktion, förutom den utfrågande. Jag har endast granskat de
uppgifter rätten hade som klart framgår i domböckerna, och förklaringen till en
sådan relativt begränsad studie av rättens funktioner, kvalitativt sett, är för att
den ska ge en viss inblick i vad rätten gjorde. En grundligare undersökning av
underrättens funktioner i Jukkasjärvi är heller inte syftet med avhandlingen. Jag
har istället baserat studien på begreppet rätten, vilket var ett ord som
188
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regelbundet återkommer i domböckerna, och som därför kan ses som ett
konstituerande begreppsligt element i källorna.
Men eftersom slutsatser som Thunanders visar att Hovrätten tog emot
rättsärenden där underrätterna varit osäkra på lagtolkning och straffmätning,
bör besluten att skicka ärendena vidare till Hovrätten föregåtts av diskussioner i
underrätterna för att komma fram till de besluten. I underrätterna arbetade
både domare och nämnder, så fortsättningen ska handla om förhållandet
mellan rätten och domaren, och mellan rätten och nämnden; i vilken
utsträckning det går att urskilja om rätten var domaren och/eller nämnden.
Detta är viktigt att undersöka då det finns uppgifter på att underrätten i
Jukkasjärvi inte enbart skickade högmålssaker till Svea hovrätt.
Domaren
Domarna vid Jukkasjärvi tingslag var Jacob Grubb och Lars Grubb under
nästan hela 1600-talet, men eftersom jag i tidigare kapitel konstaterat att jag
inte studerar domarnas eventuella intention med domböckerna så tar jag inte
upp deras karriärer som domare. Istället ska jag koncentrera avsnittet på frågan
om domarens funktion framkommer i domboksprotokollen.
Redan på 1500-talet hade den som hade förläningen befogenhet att sköta
rättsvården, men rättsvården tillföll oftast fogdarna som verkade i något som
kallades för fogdejustis. Trots att underlagmännen skulle närvara vid både
skatteupptag och rättsvård skötte fogdarna justisen eftersom det inte fanns
någon klar skillnad mellan den judiciella och den förvaltande myndigheten.
Fogdarna uppmanades att sköta uppgiften som domare, och de utövade en
förlängd domsrätt från kungen, även om de inte hade något domsrätt på tinget
192
enligt den svenska författningen. Detta visar att underlagmannen erkändes
som domare trots att han inte hade utbildning i juridik, utan hans sysslor var
knutna till förläningen, men som jag påpekat tidigare var det inte förrän under
åren 1680-1683 som underlagmannen fick domsrätt och det stipulerades att
häradshövdingen skulle vara samernas domare. Jacob Grubb var underlagman
från och med 1639 till 1679 varefter han efterträddes av sonen Lars Grubb vid
tinget år 1680. År 1698 blev Marcus Bostadius justitiarius. Kontinuiteten i
Jacob Grubbs och Lars Grubbs underlagmannasyssla borde ha gjort dem kända
vid Jukkasjärvi marknadsplats och på tinget, och de bör i sin tur ha känt igen
de flesta människor som kom till tinget i och med att de satt fyrtio, respektive
arton år som domhavande.
Även om underlagmännen hade varit domhavande i långa,
sammanhängande perioder behöver det inte ha betytt att de hade insikt i de
lokalsamhälleliga miljöerna. Detta påpekar Jan Lindegren i en artikel; om att
det geografiska avståndet som statliga tjänstemän hade till den miljö de
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arbetade i gjorde att de inte fick information om vad som hände i
lokalmiljöerna. Geografiskt avstånd försvagade relationer, men relationerna
stärktes om de befann sig på plats. Att vara i den lokala miljön gjorde att de
högre tjänstemännen fick bättre information och kunskap om lokala
193
förhållanden även om de inte bodde i området. Den förklaringen kan inte
oreflekterat appliceras på förhållandena vid Jukkasjärvi tingslag. Jag menar att
de långa ämbetsperioderna, åtminstone Jacob Grubbs ämbetsperiod på 40 år,
bör av detta skäl ha bidragit till att de två underlagmännen i Jukkasjärvi hade
kunskap om de förhållanden som i varje fall präglade marknads- och
kyrkplatsen.
Att tala i termer av «domhavande» eller «domare» är inte tidsmässigt
korrekt, för hela undersökningsperioden, eftersom ämbetet att sköta
rättskipningen var relaterat till den person – lagman eller häradshövding – som
var förläningstagare av området som jag sagt tidigare. Allt som oftast var det en
vikarie som istället för den egentlige förläningstagaren skötte rättsvården.
Domhavandeämbetet var alltså en befogenhet som tillhörde förläningen, inte
en befogenhet som en person med juridisk utbildning hade. Domhavande var
underlagman i lagmansdömet, som det hette och som var den enda juridiska
instansen i lappmarkerna. Underlagmännen fungerade som vikarier för
lagmännen, som skulle vara de egentliga domhavanden, men år 1680 kom en
domstolsreform som gav underlagmännen tillstånd att fungera som vikarier för
lagmännen och de vikarierande underlagmännen fick därmed även rätten att
fälla domar, som jag nämnt tidigare.194 Att domhavande var den som skötte
justisen i sitt förläningsområde och inte en domare som hade juridisk
utbildning, kan uppfattas som en verifikation på att rätten bestod både av
domaren och av nämnden. Taussi Sjöberg menar att nämnden hade en stark
ställning i förhållande till domaren, vilket hon grundar på att rättens dom och
mening rannsakades, dömdes, tillsade och stadfäste ärendena vilket uttrycks
195
bokstavligen i protokollen för Njurunda. I domböckerna över Torne
lappmark framkommer det inte så bokstavligt som i fallet med Njurundatinget.
Domarens namn stod i slutet på varje protokoll. Första gången domaren
och nämnden nämns i samma mening var i 1680 års protokoll. I texten står det
193
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att ärenden rannsakades och avdömdes i underlagmannens, lagmannens eller
häradshövdingens och nämndens närvaro.196 I ingresserna från och med år 1680
och framöver står det att ärenden rannsakades och bedömdes av både domare
och nämnd. Detta kan bero på att underlagmannen fick börja utarbeta domslut
med samma befogenhet som häradshövdingen, från och med år 1683 då det
fastslogs det att samerna skulle erkänna häradshövdingen som sin domare.197
Fast redan år 1663 står det skrivet att rätten hade en dömande funktion. Det
var i fallet när samerna från Kautenjaur krävde att få stanna i Torne lappmark.
Det betyder att det hade förekommit en praxis med att rätten dömde, innan
domslutet från år 1680 stadgade att häradshövdingen skulle fungera som
domare.
Trots 1680 års beslut att underlagmannen hade rätt att fälla domslut finns
det ingenting i texten som talar för att domaren ensam hade den dömande
funktionen. Eftersom domaren/underlagmannen inte bodde i närområdet och
inte hade juridisk utbildning, bör rättskipningen ha skett tillsammans med
nämnden. Att «rätten» fungerade som ett korpus där det inte går att urskilja
om domaren hade ett större inflytande än nämnden går att utläsa av fallet med
Joen Erichssons stöld av tre renar. Michel Grelsson hade anklagat honom för
stöld. Han skulle få värja sig, men slutet på ärendet för hans del lyder:
Swarade, att han det ingalunda giöra eller prästera gitter, Uthan
lembnar Rättens omdöme hwad dhe med honom giöra willia:
Hwarföre kunde denna Rätten ifrån dhe mehrbem:te
meintionerade Capitl. deräst ståår Nembl. i det 19 Cap: Tå fäste
Swarande Lagh, och gånge som föreskrifwit ståår, eller wari fälder,
Item i det 34 Cap. förmäles, att hwilken som Lagh och Wäria
måhl fästir, och gåår them ey å dagh och stadh före lagdom, wari
198
fälder åth sakenne :/ icke befrija, uthan blifwer dömbdter [...].

I det refererade ärendet framkommer det att «rätten» hade en dömande
funktion, även om det inte står vem eller vilka rätten bestod av. Rätten, när den
senare dömde i detta fall borde ha bestått av domhavande Lars Grubb eftersom
fallet gick av stapeln år 1682. Rättssaken togs upp två år efter 1680 års
domstolsreform.
Domaren/underlagmannen hade naturligtvis en viktig roll på tinget,
eftersom han var den som förde domboksprotokollen, även om han för det
199
mesta var osynlig i texten. Bara ibland framträder domaren i jag-form. Det
196
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borde heller inte ha varit domarens avsikt att han skulle skriva protokollen i
jag-form, eftersom det var hans uppgift som underlagman och justitiarie att
föra protokollen. Han var den som såg över rättskipningen och var den
ansvarige protokollföraren, även om han inte hade någon juridisk utbildning,
utan var förläningstagare med rätt att fälla domar från och med år 1680.
Huruvida underlagmannen fick en mer betydande funktion när hans sysslor
omformades från förläningssysslor med rättighet att handha rättskipningen till
en domare med titeln «justitiarius», finns det inga indicier för i protokollen.
Underlagmannen hade ändå två uppgifter som han hade haft under hela 1600talet kan man konstatera, att ta hand om rättskipningen och föra
domboksprotokollet.
Nämnden nämns också i ingresserna i 1680 års protokoll. Den närvarade
när ärendena rannsakades och satt med vid domslut, vilket är starka indicier på
att nämnden hade del i rättskipningen tillsammans med underlagmannen. I ett
skilsmässoärende vid tinget år 1699 står det att häradsrätten fann det skäligt att
boet skulle skiftas i samband med en skilsmässa. Nämnden intygade att Anna
Joensdotter som hade krävt skiftning av boet var utblottad, och den fann det
skäligt enligt Edsöresbalken att mannen skulle ge henne alla kläder som fanns i
hemmet och tre renar; «[e]ffter det 21 Cap: Edzöres B:L:L: Ty finner Häradz
200
Rätten skiäliget [...]». Ärendet verkar ha skötts och avslutats i underrätten. I
ärendet hade «rätten» en dömande funktion, eftersom det klart och tydligt står
att häradsrätten tog beslut i ärendet med hänseende till Edsöresbalken. Andra
tecken på att rätten hade domsfunktion hittas i slutet på samma protokoll, på
sista sidan av 1699 års dombok står det noterat: «[w]id hwart och ett
Tingzställe uthi Wästerbottns Lappmarcker åhr 1699, wara förekommit,
andragit, optagit, ransak=at, Öfwerwägat och afdömbdt, betygar, Uppå Rättens
201
wägnar [...] Marcus Bostadius Justitiarius». «Uppå Rättens wägnar», syftade
troligast till både honom och nämnden, och därmed kan domsfunktionen inte
oreflekterat tillskrivas endast domaren.
Domaren borde ha haft en betydande roll på tinget, oavsett om han förde
domboksprotokollen eller om han hade domsrätt. Underlagmannen hade en
betydande uppgift på tinget och fick definitivt en klarare roll från och med år
1680 när denne fick rätt att fälla domar. Det framkommer dock i
domböckerna att begreppet rätten förekommer i samband med domslut, vilket
innebär att att det inte går att entydigt påstå att domaren ensam hade talan vid
domslut. Jag ska därför gå närmare in på nämndens roll på tinget.
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Nämnden
Nämnden skulle bestå av tolv manspersoner. I nämnden vid tinget i Jukkasjärvi
satt både samiska män från de två samebyarna samt borgare och rådmän från
Torneå stad. De presenterades med namn och med by- eller stadstillhörighet i
början av varje domboksprotokoll. Det var inte alltid tolv personer i nämnden,
utan antalet kunde växla från sex till tolv. De samer som satt i nämnden kom
från de två byarna Siggevaara och Tingevaara och de satt i nämnden i
genomsnitt fyra år, även om det förekom variationer från ett år ända upp till
tio-femton år. Borgarna och rådmännen satt i regel två år i nämnden, men inte
i sammanhängande perioder som de samiska nämndemännen gjorde.
Borgerskapets och rådmännens deltagande i nämnden upphörde år 1684. Det
var alltså stora variationer på antalet personer som satt i nämnden vid varje
tillfälle.
Från och med år 1685 och framöver var det uteslutande samiska
nämndemän på tinget i Jukkasjärvi. De satt i genomsnitt fyra år i nämnden,
vilket bör ha varit en garanti för att nämnden hade lokalkännedom om
människorna och området. Juristen Kaisa Korpijaakko-Labba tillbakavisar
tidigare forskningsresultat att nämnden bestod både av rådmän från Torneå
stad och av samer, eftersom samerna ansågs ha bristande kompetens och
202
kunskap för nämndeuppdrag. Jag menar att samerna satt i nämnden för att
de hade lokalkännedom om området, vilket säkert var av central betydelse i
vissa fall, och inte för att de hade bristande kunskap och kompetens för
nämndemannasysslan. Jag vill dock nyansera faktumet att rådmännen och
borgerskapet satt i nämnden ytterligare.
Förhållandena vid Jukkasjärvi marknads- och kyrkplats avspeglas i
nämndsammansättningen före år 1685, vill jag påstå. Rådmännen kan ha
kommit till Jukkasjärvi för att handla och behövde inte enbart ha kommit dit
för att delta i nämndearbetet. De hade erfarenhet av rättskipning eftersom de
satt i städernas rådstugurätter, men det betyder inte att samernas kompetens att
sitta i nämnden förringades. Rådmän, borgare och samer satt i nämnden
eftersom den sammansättningen speglar de många aktiviteter som försiggick
vid Jukkasjärvi marknads- och kyrkplats, såsom handel. Denna avspegling
förändrades innehållsmässigt när nämnden bestod av enbart samer efter 1685.
Borgerskapet och rådmännen satt inte i nämnden från och med år 1684, vilket
kan ha att göra med dekret från år 1683 om att samerna skulle erkänna
häradshövdingen som sin domare. Underlagmannen fick därmed
domsbefogenhet, som kan tänkas ska ha vägt upp den grupp med borgare och
rådmän som försvann ur nämnden. Syftet, att nämnden var sammansatt för att
representera de grupper som befann sig på marknads- och kyrkplatsen,
försvagades när rådmännen och borgerskapet inte längre ingick i den. Däremot
202
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ökade dess kännedom och totala kunskaper om förhållandena i Jukkasjärviområdet och Torne lappmark och om det samiska samhället, när nämnden
enbart bestod av samer. Detta borde ha lett till att rättens kunskap och
kännedom om förhållanden i närområdet också ökade. Som jag påpekat
tidigare om att det inte finns något i protokollen som talar för att domaren
representerade rätten ensam, så finns det inga uppgifter på att endast nämnden
representerade rätten.
Att nämnden hade en aktiv del i rättsprocessen är dock ett rimligt
antagande. Vilken uppgift nämnden kunde ha haft visar sig i ett protokoll från
år 1671 om brott mot religionen. Jon och Oluf anklagades för att med jojk ha
tagit sig igenom rökhålet till Jons kåta.203 Ärendet beskrevs ingående för att
sedan övergå till nämndens övervägande. I det fallet fungerade nämnden som
bedömande grupp av framlagda bevis, och det fanns inga bevis för att Jon och
Oluf hade begått trolldom genom sin «trollsång», som deras sång klassificerades
som. Dessa bevis var inte hållbara för att «bebinda» Jon och Oluf för
trolldomsutövning, enligt nämnden. Jon och Oluf hade varit alkoholpåverkade
och i protokollet står det att läsa att det «[b]leff af Nembden sagt, att lapperne
Uthi dryckesmål, pläga gemeenligen laula och siunga» och att det inte hade att
göra med trolldom överhuvudtaget. Nämnden intygade med ed att Erassmus
204
hade hjälpt Oluf genom rökhålet.
Nämnden bedömde de framlagda bevisen i Jons och Olufs fall:
Där medh lades ährendet till Nembdens öfferwägande och war
dheres meningh: att aldenstundh i denne Sak sådan skuhl och
bewijs eij producerade äre, som kunna bebinda desse lappar Jon
Nilsson och Oluf Larsson till något trulldoms föröffwande,
förmedelst laula och siungande, /: ehuruwähl elliest i dryckesmåhl
torde laualt, som Erich Noppi och Porphossen Karist Nicho sadhe
sigh åhärdet :/ Uthan dhe blef Eedligen betygat, att Oluf Larsson
205
med Erassmus hielp wardt genom Röökehojlet bracht.

I Jons och Olufs fall fungerade nämnden som bedömande grupp av bevis.
Nämnden hade också inflytande på domslutet. Det kommer till uttryck i och
med att nämnden försäkrade att deras förehavanden inte var en fråga om
trolldom, och männen blev befriade från ryktet att de hållit på med trolldom.
Vid detta tillfälle bestod nämnden av elva personer: fem rådmän och
borgare från Torneå stad, och sex samer, varav tre kom från Tingevaara och tre
203

204

205

Torne lappmark Jukkasjärvi 28 januari år 1671, Häradsrättens domböcker, Gävleborgs län,
vol. 19, FR 652, uppslag 671 a - 672 b.
Torne lappmark Jukkasjärvi 28 januari år 1671, Häradsrättens domböcker, Gävleborgs län,
vol. 19, FR 652, uppslag 672 a.
Torne lappmark Jukkasjärvi 28 januari år 1671, Häradsrättens domböcker, Gävleborgs län,
vol. 19, FR 652, uppslag 672 a.

77

från Siggevaara. I detta tillfälle framkommer det att nämnden granskade
uppgifterna som fanns i saken, det som kallades att rannsaka, och sedan
bedömde validiteten i uppgifterna samt gått ed på att männens handlande inte
hade något att göra med trolldom. Att nämnden försäkrade att personer var
habila kan läsas i ett ärende om lösdriveri med en man vid namn Johan
Påhlsson som kommit från Finland till Sverige utan pass. Han hade uppgett att
en man, en ryttare vid namn Johan Johansson hade kunskaper i sömnad och
skrädderi; «[G]ode Män i Rätten sittiande /: the thär honom Ryttaren wähl
kiände :/ noghsampt intygade och besannade» att han gett riktiga uppgifter om
206
Johansson. Han hamnade emellertid i fängelset för att han hade rest utan
pass, och det beslutades att han skulle förvaras i fängelset vid Kengis bruk207 tills
vidare, beroende på att han inte hade haft pass och att rätten därmed inte med
säkerhet visste om han var den han utgav sig för att vara. Att han hamnade i
fängelset berodde på att han hade setts som lösdrivare, och hade ingenting att
göra med att han hade lämnat uppgifter om andra personer, eftersom nämnden
hade styrkt de uppgifterna. Vid detta tingstillfälle bestod nämnden av fyra rådoch handelsmän från Torneå och åtta samer. I en passage i texten framkommer
det att det endast var de i nämnden som kände ryttaren som intygade att
uppgifterna Påhlsson uppgett var sanna. Det verkar som att inte alla i nämnden
kände ryttaren, men att det räckte med att de som kände honom intygade att
mannen var densamme som Johan Johansson från Övertorneå socken.
Nämnden hade inflytande i domslut på tinget i Jukkasjärvi vilket
religionsbrottet med Jon och Oluf visar. Nämnden intygade att det var vanligt
att samer jojkade under alkoholberusning och intygade även under ed att Oluf
blivit hjälpt genom rökhålet i Jons kåta med Erassmus hjälp. Nämnden hade
208
möjlighet att befria den eller de tilltalade från åtal med ed. Dess yttrande i
Jons och Olufs fall fungerade som en form av försvar av de åtalade och verkar
ha haft påverkan på domslutet, eftersom de gick som fria män från tinget år
1671. Nämnden hade även uppmärksammat Anna Joensdotters arma situation
och styrkt hennes begäran i samband med skilsmässan från hennes man. I och
med att nämnden agerade till fördel för de tilltalade i religionsbrottet, som jag
har visat, blev dess bedömning en del av domfunktionen. Nämnden gjorde en
bedömning av hållbarheten i framlagda bevis, och var bevisen nog övertygande
kunde en friande dom avges, som i Jons och Olufs fall. Nämndens möjlighet
att fria de tilltalade från åtal kan ses som att den hade inflytande på domslut,
även om domslutet blev friande av svarande från åtal. Historikern Pia LettoVanamo fäster uppmärksamhet på att det är svårt att skilja på nämndens roll
som meddomare från dess roll som bevismedel. Hon menar dock att när
206
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nämnden var beslutsfattande och häradshövdingen, tingets ordförande,
verkställde beslutet som denne hade beställt av nämnden. Detta innebär att
nämnden var en auktoritet för beslutsfattande, och hade inte enbart en
rannsakande funktion, och därmed granskade uppgifter om bevisföring. Hon
påpekar också att rättegångarna, vid ingången av rättsväsendets centralisering,
var tänkt att ersätta edgärdsmännens uppgift att leta fram sanningen. Trots
denna tilltänkta förändring fortsatte användandet av ed och mededsmän, som
senare ersattes av nämnd och vittnen.209 Även om gränsen för den rannsakande
och den dömande funktionen för nämnden är både flytande och otydlig, finns
det ingenting i domböckerna från 1600-talets Jukkasjärvi som avslöjar att
domaren/underlagmannen beställde ett beslut från nämnden som denne sedan
gav laga kraft. Gränsen mellan domaren och nämnden är otydligare, än den
mellan de olika funktionerna. För även om det fanns ett samarbete mellan
nämnden och domaren betydde det inte att det var en relation grundad på
ömsesidigt förtroende. Nämndemannasysslan var en plikt och uppfyllde
210
nämndemännen inte den fick de böta.

En sammanfattande analys av rätten
Sammanfattningsvis är «rätten» ett begrepp som enligt dombokstexterna hade
två olika distinktioner; som plats där människor påbörjade rättsärenden eller
till vilken de inkallades, samt med funktioner som var del av det av det sakliga
förfarandet. Detta förfarande innebar att de åtalade utfrågades och uppgifterna
i rättssakerna bedömdes. Den utfrågande funktionen kan utvidgas vilket
innebär att givna uppgifter granskades, vilket i sin tur betyder att rätten hade
en rannsakande funktion. «Rätten» var därmed också den dömande korpusen.
Att begreppet rätten hade olika funktionsinnehåll beror på var det återfinns
i domboksprotokollen och när ordet användes i det rättsliga sammanhanget.
Det är kategoriernas olika «applikationsställe» som gör att innehållet förändras,
enligt Foucault. Innehållet i kategorier förändras beroende på var i diskursen de
är situerade. Foucault hänvisar till olika texters situering i olika kulturella
211
system såsom religiösa, juridiska och litterära. När ordet hänvisar till platsen
har det ett oförändrat, statiskt innehåll. Även när begreppet hänvisar till
funktionerna har det ett oförändrat innehåll, utan det är istället var det
återfinns i rättegångsprocessen som avgör innehållet – och därmed dess
förändring. Föränderligheten ligger i att rätten fick olika funktioner beroende
på var i rättsprocessen «rätten» agerade, i den utfrågande fasen, i den
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bedömande eller i den dömande fasen. Samtidigt var «rätten» som plats och
som korpus absolut och stadigvarande.
Funktionsinnehållet med utfrågning, bedömning och beslut, kan föras över
till det källkritiska påpekandet att domböcker är performativa källor, vilket
innebär att de har uppstått med vilja för att utföra, verkställa eller framföra
något. Allting är kvarlevor eller lämningar av någonting. Domboksprotokollen
är emellertid en händelse i sig och genom dem fullföljs också själva handlingen
och därför kallas de performativa. Performativa källor är därmed själva
händelsen de vittnar om.212 Domboksprotokollet enbart sett som en kvarleva
från det förflutna visar att en rättsprocess tagit plats, att vissa personer var
inblandade, vilken dom ärendet resulterade i och vad straffet blev. Men en
kvarleva kan också användas som en berättelse.
Ska domböckerna betraktas som berättelser, och källan är en dombokstext,
är det frågan om att leta efter något annat än den rättsliga processen i källan.
För när det gäller frågan om utslaget av processen var riktigt eller inte är det en
berättelse som kan vara felaktig, eftersom utslaget kunde vara orättvist. Kanske
fel lagparagraf användes eller så klassificerades kanske ärendet på svaga indicier.
Jag ifrågasätter varken riktigheten i källorna eller rättsprocessen i sig, men jag
vill peka på de svaga punkter som kan finnas i domböckerna, och då främst när
det gäller själva rättsprocessen; huruvida vi utifrån ett historiejuridiskt
perspektiv ska anta rättsprocessen som korrekt. En dom som dokumenterats i
ett domboksprotokoll är en kvarleva eftersom den visar att någon har blivit
dömd, men är inte en kvarleva rörande huruvida den dömde var skyldig eller
inte, huruvida domen eller straffet var rättfärdigt eller inte. Med ett textuell
närmande är emellertid distinktionen mellan kvarleva och berättelse mindre
viktig, eftersom språket i texten är i centrum. När källorna betraktas utifrån ett
perspektiv som har fokus på språket innebär det att domböckerna kan
uppfattas som performativa berättelser.
Performativa källor är meddelande källor, vilket historikern Knut
Kjeldstadli diskuterar i Fortida er ikke hva den en gang var. En innføring i
historiefaget. Källorna har kommit till i sin samtid för att verkställa någonting.
Han menar att med en performativ källa går det att slå fast ett faktiskt
213
(rätts)tillstånd. Vidare menar han att källor som påstår något om världen är
meddelande källor och de kan användas som berättelser när innehållet i dem
visar till en faktisk verklighet utanför sig själv. Kjeldstadli understryker att
berättande källor inte nödvändigtvis är sanna och att källor som används som
214
berättelser inte betyder att formen är episk, alltså berättande. Som kvarleva
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kan domböckerna användas för att visa vilka representationer det fanns av
samernas kultur på 1600-talet, vad begrepp som till exempel «rätten» kunde
innebära. Som berättelse används domböckerna som en berättelse om vad som
faktiskt skedde. Oavsett om domböckerna kan kategoriseras som kvarleva
och/eller källa gör en nära textuell ansats att språket blir viktigt.
Fokus på text och språk med hänseende till Foucault handlar enligt
historikerna Henrik Berggren och Lars Trädgårdh om språkliga
maktstrukturer.215 De hänvisar till vilken position historikern får enligt
Foucault:
Historikerns uppgift är inte längre, enligt Foucault, att gå bakom
språket utan istället fråga “how it functions; what representations
it designates, what elements it cuts out and removes, how it
analyses and composes, what play of substitutions enables it to
216
accomplish its role of representation”.

Enligt Ricoeur finns det inga dolda horisonter, utan i likhet med Foucault
menar han att det finns ingenting dolt bakom texten. Det går inte att gå
bakom språket för att försöka hitta dolda horisonter. Ska man tala om horisont
eller betydelsehorisont med hänvisning till hermeneutiken handlar det i det
sammanhanget om den egna horisonten. Den egna horisonten kan vara fördold
i betydelsen att vi har medvetna eller omedvetna uppfattningar och hållningar
som vi ofta inte artikulerar. Det handlar om vad vi fäster oss vid och vad vi
upplever som betydelsefullt, vilket är sammanbundet med vår horisont. Texten
gömmer heller inga hemligheter och det finns ingenting som är dolt i texten
som kan avslöjas. Att sätta ett begrepp i centrum är snarare fråga om att öppna
det som grund för en historisk förklaring och visa vad som utvecklar sig
framför texten. Jag ska välja ut vissa centrala begrepp som återkommer
regelbundet i domböckerna, och undersöka vad de pekar mot. Jag kommer inte
att utgå från att begreppen har ett explicit innehåll, utan jag ska istället
undersöka vad de visar mot i domboksprotokollen; det är det jag menar med
att öppna upp begreppen. En rättsprocess hade heller aldrig blivit aktuell om
inte en människa ansett sig lidit förlust av något eller någon eller att någon
påtalat att något otidigt hade skett, så jag ska också granska närmare på de
positioner olika parter hade i rätten.
Det går att ta del av de olika funktioner rätten hade beroende på att
domboksprotokollen började bli mer detaljerade. Från att ha varit anteckningar
på några få rader i början på undersökningsperioden skrevs domboks215
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protokollen allt utförligare. Fler detaljer i texterna ger därmed fler uppgifter om
vad begreppet «rätten» pekar mot. De noggrannare förda protokollen innebär
också att rättsprocessens gång kan följas närmare. Grova brott beskrevs också
ofta mer ingående än andra ärenden. Detta blir tydligt från och med år 1658,
där ett av ärendena var ett dråpsfall. Själva ordet «rätten» blir också vanligare
förekommande i de senare protokollen. Enligt Isak Fellman var det få
rättegångsmål vid tingen under 1600-talet. Tvister var vanligt förekommande,
men kriminalsakerna var få. Domböckerna var också knapphändigare på 1600talet och inte förrän i början på 1700-talet blev de fylligare, menar Fellman.217
Jag vill påstå att domböckerna blev utförligare redan under 1600-talet. Fast i
jämförelse med domböcker från 1600-talet med de från 1700-talet kan det vara
som Fellman anser.
När domaren och nämnden konstituerade rätten innebar det att rätten
tillhörde tinget som då var en överhetsrepresentation. Rättshistorikern P. G.
Lawson menar att symboler och ritualer i det rättsliga dramat var knutna till
den auktoritära makten som var kungen, där både domaren och nämnden var
symboler för den makten. Men istället för att uppfatta domaren och nämnden
som symboler för den auktoritära makten, kan man se dem i samverkan med
218
varandra, som delar av vad Lawson kallar för det rättsliga dramat. Rätten blir
därmed en symbol för överheten. Rätten var också de som dömde och
rannsakade. I det senare fallet innebär rätten en praktisk funktion och i det
tidigare fallet innebär det en symbolisk funktion. Symbolanvändning var vanlig
för den tidens jurisprudens överhuvudtaget. Det fanns symboler för den
gudomliga försynen, vilket var Rättvisan, där den sittande kungen eller
drottningen representerade försynen på jorden. Regentens representation av
försynen på jorden gjordes med hänvisningar till Ordspråksboken i Bibeln, där
Gud stadgade regenterna vad som var rätt, och att domarna på jorden härskade
genom Gud.219 Liknande bild-, symbol- och metaforbruk kan jag inte hitta i
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texten. Men liknande ikonografi visar i varje fall vilket inflytande den sittande
regenten hade i rättskipning, på ett symboliskt plan om inte annat.
När det gäller texterna i domböckerna går det i varje fall att fastslå att de
visar till en geografisk plats och en historisk berättelse om plats och tid. Även
både domaren och nämnden befann sig på tinget och var en del i den rättsliga
processen går det oftast att klart urskilja vilka av de olika funktionerna –
utfrågning, bedömning och beslut – som var domarens respektive nämndens
uppgift. Indicier ger vid handen att både domaren och nämnden konstituerade
rätten, och då i förhållande till de funktioner rätten hade i rättsprocessen.
Jag vill återigen jämföra arbetssättet jag använt mig av för att härleda en
historisk förklaring från ett enskilt begrepp i domböckerna med Ginzburgs
detektivprocess. Enligt honom måste det som har passerat i tid skapas på nytt
genom en rekonstruktion av de spår som har efterlämnats. Den metafor han
använder för att beskriva hur denna rekonstruktion av spår i historien är
liknelsen med jägaren som tolkar spår på marken från ett förbipasserande djur.
Jägaren tyder spåren för att kunna säga något om vilket djur som passerat och
när djuret passerade. Denna metod kallas «ledtrådsparadigmet» eller
«spårparadigmet». Ska denna illustration konverteras till hur historikern
arbetar, kan de historiska texterna ses som spår efter det som har passerat, vilket
är historien. Det som har hänt eller passerat har lämnat spår efter sig, och
genom en detektivprocess kan en lösning arbetas fram som visar vad som hänt.
Spåren representerar något som har skett, samtidigt som de är bundna till en
tid och en plats. Genom att dechiffrera eller läsa spåren går det att uttala sig om
det förflutna. Fast de är inte enbart isolerade spår, utan de visar även till en
längre historisk process: «At dechifrere eller at læse dyrenes spor er et
metaforiske udtryk. Men her forsøger vi at tage dem bogstaveligt, som en
220
Att ta
sproglig fortætning af en historisk proces [...]».
spårparadigmet/ledtrådsparadigmet bokstavligt i arbetet med historiska källor
innebär att spåren i texten uppfattas som en språklig förtätning av en historisk
process. De blir grunden för en indicieförklaring till ett historiskt skeende.
Historieförklaring och historiebeskrivning utifrån domböcker handlar om spår,
kvarlevor och märken som efterlämnats i en förtätad form.

Personer som befann sig i rätten
Kärande
En kvinna vid namn Anna Mickelsdotter äntrade rätten en januaridag år 1666
i ett ärende om en pant. Hon hade satt silverspännen i pant till Erich Nillsson,
220

Ginzburg 1999, s. 14-17, framförallt s. 16. Se även diskussionen om tolkningar av spår som
förflutenhetsriktat och förutsägelser om dem som framtidsriktat i avsnittet «Representation
genom språk» i kapitel 2.

83

men inte fått likvärdig betalning för dem. Ärendet skulle tas upp året därpå och
då skulle han ha med sig spännena. Både Anna och Erich var närvarande vid
tinget år 1667, där hon sa att värdet på spännena hon gett honom var långt
mer värdefullt än renen hon fått i pant. 221 I protokollet står det att hon var
«kärande» vilket betyder att hon var målsäganden.
Förfarandet av Annas ärende var en del av den rättsliga processen. Både
processen och de tillhörande kategoriseringarna ligger i en färdig skriven form
som jag nämnt tidigare. Domböckerna är därmed utformade i
överensstämmelse med den rättsliga processen. Strukturen på texten är
förklarad. Protokollet sett som text innebär att texten är förklarad enligt
Ricoeur.222 Enligt Foucault är struktur:
[…] en betegnelse av det synlige som ved en slags før-språklig
sortering gjør det mulig å transkribere det synlige over i språket.
Men en beskrivelse tilegnet på en slik måte er intet annet enn et
slags egennavn som overlater hvert livsvesen til dets egen
individualitet, og som verken sier hva slags tablå det hører hjemme
i, hva det er omgitt av eller hva slags plass det opptar. Den er rett
223
og slett en betegnelse.

Om intresset riktas in på textens struktur motsvarar människorna endast de
kategorier de placerats i, i texten. Det är textens situering i ett rättsligt
sammanhang som gör att människorna uppträder i dessa roller. Ricoeur menar
att när texten är förklarad framträder inte «människan» som människa, utan
motsvarar endast de roller som textens strukturella förklaring har placerat
henne i.224 Enligt Foucault är en struktur en beteckning på det som går att se,
det synliga som en förspråklig sortering, som han uttrycker det. Så vilka roller
inom textens struktur hade de som var involverade i rättsprocessen?
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Kategorin «kärande» finns i källmaterialet för första gången år 1658, vid ett
tillfälle när en kvinna krävde igen en ren som hon lånat ut, men inte fått igen;
«hustro Elin i tinguaru kärade till Pål Hansson ibidem att hon länt honom Een
Reen de emedan de wore i Nårie alt så beslötz det han utan genseyelse betala
225
henne En Reen igen». Före det användes kategorin «besvärande», vilket
indikerar att människor besvärade sig över saker och ting. Även om «kärande»
frekvent började uppträda i källmaterialet användes fortfarande begreppet
«besvärande». Efter 1658 växlar de båda nämnda kategorierna om vartannat,
ibland kategoriserades människor som «kärande» och ibland som «besvärande».
Anna Mickelsdotter betecknades som «kärande» i ärendet om panten i
protokollet för åren 1666-1667 och användningen av det begreppet var alltså
en relativt sen företeelse. Ännu senare, på 1680-talet, började beteckningen
«actor» användas. Michell Greelsson betecknades som «actor» i ett ärende där
226
han menade att Joen Erichsson stulit från honom. «Actor» är ett ålderdomligt
namn för åklagare, vilket betyder att det var den som tog initiativ till ärenden
och själv drev dem i rätten.227 De mer juridiskt närliggande termerna «kärande»
och «actor» började användas på 1650-talet, medan det tidigare förekommande
«besväranden» inte innehåller lika starka juridiska konnotationer.
År 1680 beskyllde Lars Pedersson Peder Hindersson för trolldom och sa att
nämndemännen Oluf Olufsson hade sagt detsamma, vilket den senare nekade
till. Som det står i domboksprotokollet: «Men Oluf nekade inständigt, och sade
sådant Wara en stoor osanningh, War Swarandes ney så godt som åklagarnes
jaa [...]».228 Lars Pedersson var åklagare, som det står i slutet av
domboksprotokollet, men redan i början på det framkommer det att han var
den som tog initiativ till ärendet och drev anklagelsen mot Peder Hindersson.
I ett annat rättsärende kom Kirrstin Olofsdåtter för rätten en januaridag år
1679 och besvärade sig över att Olof slagit ihjäl hennes man Joen Hansson
sommaren 1678. De båda männen hade varit utplacerade i soldattjänst hos ett
par bröder i Torneå socken, men rymt hem. Under ett uppehåll vid en sjö hade
de börjat bråka om några fiskenät och ett par kopparkittlar. Olof hade tagit ett
spjut och slagit till Joen så att han dog.229 Hon var den som reste ärendet och
hon som tilltalande part i rättsprocessen beskrevs som «besvärande». I ett annat
225
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fall besvärade sig Mikell Hindersson över att Oluf och Erik hade haft ihjäl hans
far Hindrik Mikelson med ett träd. Hans far hade hamnat under trädet som de
två andra männen hade huggit ned.230
Oavsett om det var beteckningen «kärande», «besvärande» eller «actor» som
användes syftade det på den tilltalande part som drev målet i rätten. Vidare var
det både män och kvinnor som var tilltalande part på tinget i Jukkasjärvi, och
av detta skäl ska jag närmare undersöka om de olika beteckningarna skiftade på
grund av den kärandepartens genus. Eftersom det fanns flera olika grupper –
samer, bönder, borgare, rådmän och handelsmän – på marknads- och
kyrkplatsen ska jag även undersöka om kategoriseringarna var beroende av
partens yrkes- och näringstillhörighet eller etnicitet.
Kärandepartens genus, etnicitet, yrke och näring
Kvinnor likaväl som män kategoriserades som «kärande» eller «besvärande» kan
man snabbt konstatera.231 Eftersom kvinnor i teorin inte blev självständiga
rättssubjekt förrän på slutet 1600-talet ska jag bland annat närmare granska
kvinnorna på tinget, närmare bestämt på om samiska kvinnor agerade på tinget
i förhållande till hur de kategoriserades när de var kärande.
Kategoriseringarna var inte beroende på kvinnornas civilstånd; om de var
ogifta, gifta eller änkor. Elins käromål mot Pål år 1658 och Botila som
målsägare till dråpet av hennes man Peder vid samma tingstillfälle var de första
ärenden då kvinnor var initiativtagare. Elin betecknades som «hustru», vilket
betyder att hon var gift och Botila var änka efter att hennes man blivit
ihjälstucken. Första gången en kvinna var kärande i ett ärende utan att det går
att utläsa huruvida hon var gift eller ogift var i Annas käromål mot Erich år
1666 om silverspännen hon satt i pant för en ren. Det var inte enbart i fallet
Anna som det inte finns någon information om kvinnors civilstånd, utan det
gäller även andra fall. Samma år som Annas käromål, kärade Elin till Matz
232
Jönsson för att hon inte fått lön på ett helt år. I protokollet står det «Elin
pijga», och de som arbetade som pigor var ofta ogifta.233
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Domboksprotokollen om Anna och Elin, hon som var piga, beskriver två
kvinnor som var tilltalande part i ärenden på tinget från och med mitten på
1650-talet. Kvinnorna på tinget i Jukkasjärvi kunde representera sig själva i en
rättsprocess utan en far eller en äkta man som företrädde dem, vilket liknar
utvecklingen i övriga Sverige. I rättegångsförfarandet under svensk medeltid
hade kvinnor inte processbehörighet, de var inte processhabila som det hette,
utan kunde endast agera inför rätta om de företräddes av en äkta man eller en
förmyndare. På 1500- och 1600-talen blev det dock vanligare att kvinnor
agerade inför rätten som svarande och vittnen.234 År 1697 fick kvinnor officiell
tillåtelse att vittna inför rätta. Det anmärkningsvärda är att Anna och Elin, som
var piga, var den tilltalande parten, varken vittnen eller svarande. Det kan
tänkas att åtminstone Anna var änka, vilket gjorde det möjligt för henne att
agera som självständigt rättssubjekt i rätten. Änkor verkade ha haft möjlighet
att vara den tilltalande parten på grund av sitt civilstånd som änkor. Om Elin
däremot var änka, trots att hon arbetade som piga, framkommer inte i
domboken. Däremot framgår det att det var juridiskt möjligt för henne att
kräva igen utebliven lön. Kvinnors möjlighet att agera på tinget diskuterar
bland annat historikerna Åsa Karlsson Sjögren och Marja Taussi Sjöberg. Åsa
Karlsson Sjögren undersöker kvinnors rättsliga ställning och praxis i städerna
under stormaktstiden i Sverige. Hon menar att änkor reagerade på tinget
framför att agera på tinget när det gällde fast egendom. De hade rätt att ingå
juridiskt bindande avtal om fast egendom, men de kunde inte vara värderare
235
eller bevittnare. Taussi Sjöberg menar att kvinnors rätt inte begränsades i
praxis trots försämringar i lagen under 1600-talet, men de kunde först i
efterhand reagera mot mäns rättsliga handlingar. Männen var de främsta
aktörerna.236 Det som är uppseendeväckande är att det inte framgår om Anna
var änka, vilket kunde styrka tesen om att hon uppträdde i rätten som
självständig individ, eftersom hennes man var död.
De olika beteckningarna på kärandeparten var heller inte beroende av
yrkes- eller näringstillhörighet. Johan Jöensson, borgare från Torneå stad,
besvärade sig över att samerna Rassmus Olofsson Kaino och Olof Jonsson. De
skulle ha levererat tionderenar till Stockholm, men på vägen dit hade de lämnat
renarna till skolmästaren vid Umeå lappskola. Enligt dem hade vintern kommit
tidigt det året och många renar hade blivit sjuka och en del hade dött. Länsman
Larss Nielsson och Anders Persson hade fått några av renarna och Anders hade
i sin tur gett några renar till Olof Andersson. Följet med återstoden av renarna
och de två männen hade inte kommit längre än till Umeå, där de lämnat resten
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av renarna.237 Det var inte bara borgare som reste ärenden, utan ett år hade
238
bruksfullmäktige Isak Eriksson tre käromål. Även kyrkoherden kom inför
rätten, eftersom en del samer inte hade fullgjort sin plikt att hålla honom med
skjutsrenar.239
Kategorierna som omfattade den initierande parten till ett rättsärende var
främst tre; «kärande», «besvärande» och «actor». Begreppet «målsägande»
användes också, men inte lika ofta som de övriga kategorierna. Det förekom
främst i saköreslängden och var betecknande för den som var den tilltalande
parten i ett ärende och även var den som fick de eventuella böterna som
betalades av den svarande parten. De olika beteckningarna hade inte heller att
göra med ärendets art, i betydelsen att graden av hur allvarliga ärendena var
bestämde vilken beteckning de som upprättade ärendena fick. Kirrstin beskrevs
exempelvis som den besvärande parten i ett rättsfall som klassificerades som
dråp.
Avslutningsvis var beteckningen på den tilltalande parten inte beroende av
240
om det var kvinna eller man som tog initiativ till ärenden. Beteckningarna
var sammansatt av skilda variabler som genus, etnicitet, yrkestillhörighet och
näring. De skiftade också oberoende av vilken klassifikation rättsärendena fick,
vilket visar att det var själva rättssaken som var i centrum. Även om
beteckningarna växlade var det den som tog upp en sak på tinget som sedan
drev rättsärendet i rätten. Beteckningarna på dem som tog upp ett ärende,
pekar till den roll människorna därmed hade i rättsprocessen. Detta leder till
slutsatsen att det var rättsärendena som stod i fokus, eftersom beteckningarna
på den som tog initiativ till rättsärendena var så pass skiftande och
sammansatta. Detta styrker den tidigare presenterade diskussionen i kapitel 2,
om behovet av att närmare analysera språket i domböckerna, eftersom det
tydligt visar sig att det begreppsliga system som används i domböckerna för att
skapa mening i mångt och mycket tillhör det juridiska. De sociala aktörerna
237
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Torne lappmark Jukkasjärvi 1 februari år 1666, Häradsrättens domböcker, Gävleborgs län,
vol. 15, FR 652, uppslag 434 b. En annan borgare var Henrik Klemetsson «Bårgare» hade
slagit till Klemet från Siggevara, se Torne lappmark Jukkasjärvi 29 januari år 1650,
Häradsrättens domböcker, Gävleborgs län, vol. 2, FR 661, uppslag ? (sidnumreringen syns
inte i domboken).
Jukkasjärvi 21 januari år 1675, Häradsrättens domböcker, Gävleborgs län, vol. 23, FR 653,
uppslag 860 a - uppslag ? (sidnumreringen syns inte, men enligt beräkningar från första
siduppslaget sträcker sig bruksfullmäktiges tre käromål fram till uppslag 860 b).
Torne lappmark Jukkasjärvi 26 januari år 1688, Häradsrättens domböcker, Västernorrlands
län, vol. 9, FR 654, uppslag 1046 a - 1046 b.
För empiriska exempel; Oluf Mickellson Törnquist besvärade sig över Per Persson i
Siggevaara, Torne lappmark Jukkasjärvi 18 januari år 1693, Häradsrättens domböcker,
Västerbottens län, vol. 4, FR 657, uppslag 695 a - 695 b. Gamle Lars Andersson från
Kautenjaur fanns sig «högeligen» besvärad av Jöns Nillsson, Jöns Amundsson och Amund
Olofsson i Siggevaara för att de stulit 18 renar från honom, Jukkasjärvi 6 februari år 1697,
Häradsrättens domböcker, Västerbottens län, vol. 7, FR 678, uppslag 114 b - 115 a.
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som kommunicerade och skapade mening i domböckerna var de som först och
främst behärskade det rättsliga systemet.241 I avsnittet framkommer det också
klart och tydligt att kvinnor hade juridiskt möjlighet att uppträda på tinget,
eller kanske snarare reagera på tinget som bland annat Karlsson Sjögren
påpekar.
Fast i vissa av domboksprotokollen framkommer det inte vem eller vilka
som drev målen, och av detta skäl kan den tilltalande parten vid de tillfällena
ses som osynlig i domböckerna.
Den «dolda» kärandeparten
Det fanns tillfällen när kärandepartens namn eller hemvist skrevs ned. Som
skedde i fallet med Kerstin som hade fått barn med Michill. Han hade först
inte velat kännas vid barnet som hon fött, för han menade att han var för
gammal för att vara fadern. Efter «rannsakning» och «undersökande» sade
Michill att han var barnafadern, eftersom han «ingen annan framtee eller
öfwertyga» kunde. Han fick böta 40 silvermynt, liksom Kerstin, och båda fick
242
gå igenom kyrkoplikt. Vi vet inte vad denna rannsakning och undersökning
gick ut på. Det finns inga uppgifter om heller vem eller vilka som påtalat att
Kerstin fått barn med Michill – här är historien borta och onåbar. Det enda vi
vet är att Kerstin «framhades» i rätten som det står, och att hon beskrevs med
orden «löskir kona» redan i första meningen.243 Hon kunde i varje fall inte själv
ha varit den som upprättade ärendet av två anledningar; i protokollet står det
att hon ställdes inför rätten och för att en tredjedel av bötessatsen gick till just
målsägande. Det står nedskrivet i saköreslängden längst bak i protokollet för
domboken det året hur bötessatsen fördelades.244 Det är osannolikt att hon
hade kunnat vara målsägande mot sig själv, men det står inte vem som var den
egentlige kärandeparten.
Vissa frågor kan vi inte svara på. En del frågor är överlåtna till viss
spekulation; vad gjorde Michill i Jukkasjärvi eftersom det står i protokollet att
han kom från Enontekis? Handlade han, besökte han någon eller gick han på
gudstjänst? Och Kerstin; vem var hon, hur gammal var hon, var bodde hon och
hur hade hon och Michill kommit i kontakt med varandra tidigare? För den
som led mest av detta var nog Kerstin. Ärendet gällde i första hand henne
medan Michill kom in i bilden som en konsekvens av hennes belägenhet. Hon
241

Se kapitel 2, se även Hall 1997, s. 25.
Torne lappmark Jukkasjärvi 26 januari år 1688, Häradsrättens domböcker, Västernorrlands
län, vol 9, FR 654, uppslag 1045 b.
243
«Löskona» var beteckningen på kvinnor som fått barn utanför äktenskap, se Marie Lindstedt
Cronberg 1997 Synd och skam. Ogifta mödrar på svensk landsbygd 1680-1880, Lund:
Historiska institutionen Universitetet, s. 40.
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Torne lappmark Jukkasjärvi 26 januari år 1688, Häradsrättens domböcker, Västernorrlands
län, vol. 9, FR 654, uppslag 1062 a-b.
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var den vars havandeskap upptäcktes, hon fick böta 40 silvermynt och gå
igenom kyrkoplikt. Kanske förblev hon ensam med barnet även om han
erkände faderskapet. Berättelsen om dem tog sin plats i rätten. Jag låter fallet
Kerstin, och andra ärenden, uppehålla sig i textens värld i detta kapitel. Det
rättsliga utslaget var för Kerstins och Michills del redan avslutat, eftersom
lagarna inte kan tolkas om igen och det inte går att få till nya domslut eller
andra straff, eller på något annat sätt «ändra på» historien.
Vem som var kärandepart kommer heller inte fram när Peder Dagersson
ställdes inför rätten år 1680 och bekände att han hade haft lägersmål med
änkan Kirstin Olufsdotter. I protokollet finns det inga indikationer på vem
som upprättade ärendet. Ärendet inleds direkt med deklarerandet att Peder
från Siggevaara «föreställtes, och bekände sigh hafft lägersmåhl medh en änkia i
samma byy [...]». Han berättade att han hade varit tillsammans med henne för
245
att han skulle gifta sig med henne. Lägersmål betydde sexuellt umgänge
mellan ogifta personer. Sedlighetsmål var både andliga och världsliga brott.246
När det inte skrevs ned vem som hade tagit initiativ till ärendena berodde
på att det var representanter för statsmakten som upprättade dem. Detta menar
etnologen Kari Telste i en artikel där hon studerar ogifta kvinnor som anklagats
för otidigt sexuellt umgänge. Hon följer en kvinna vid namn Berte
Thoresdatter som anklagats för att ha fått barn som ogift. I Thoresdatters fall
kommer det fram att det var kyrkoherden som hade rest anklagelsen mot
Berte.247 Eftersom det inte framgår vem den tilltalande parten var i ärendet med
Peder och Kirstin, är det ett plausibelt antagande att det var en av kyrkans
representanter som reste ärendet. Detsamma kan ha gällt för Kerstin som fått
barn utanför äktenskapet. Enligt saköreslängden delades böterna som hon
betalade mellan kungen, häradet och målsäganden. Att böterna hon betalade
gick till kungen visar att hennes brott uppfattades som ett världsligt brott. Om
det var ett andligt brott går det att ställa frågetecken vid, eftersom kolumnen
som heter «kyrckiors» är tom i saköreslängden. Hade det varit en av kyrkans
representanter som initierade ärendet borde en bötessumma ha uppförts i den
kolumnen som heter «kyrckiors». En förklaring till att «kyrckiors» är tom är att
245

Torne lappmark Jukkasjärvi 28, 29, 30 januari år 1680, Häradsrättens domböcker,
Västernorrlands län, vol. 1, FR 653, uppslag 449 b - 450 a, citat uppslag 449 b. Denna
kvinna och änka Kirstin Olufs dotter kan ha varit densamma kvinna Kirrstin Olofsdåtter
som år 1678 hade förlorat sin man Joen Hansson. I protokollet för året 1680 står det att
Kirstin Olufsdotter kom från Siggevaara, medan Kirrstin Olofsdåtter inte ges någon hemvist
i protokollet för året 1679. Jacob Jacobsson Grubb var domare vid tingstilfället år 1679 och
året därpå var Lars Grubb domare vilket kan ha varit en orsak till att kvinnans namn
stavades annorlunda.
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Kari Telste 1997 «A tale of courtship or immorality?» i Sølvi Sogner (ed.) Tid og Tanke,
Fact, fiction and forensic evidence, Skriftserie fra Historisk institutt, Det historisk-filosofiske
fakultet ved Universitetet i Oslo, nr. 2, Oslo: Instituttet, s. 75, 80.
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kyrkan var målsäganden och därmed föll under beteckningen «målsäganden»
och som målsägande fick kyrkan en tredjedel av bötessatsen.
När Anders, Anders och Påvell ställdes för rätten vintern 1668 för att ha
begått sabbatsbrott, eftersom de inte hade infunnit sig i kyrkan,248 är det lättare
att dra slutsatsen att det var kyrkan som var kärandepart. Det hade upptäckts
att de tre männen Anders, Anders och Påvell inte var närvarande vid
gudstjänsten. Det är mindre troligt att någon privatperson skulle ha upprättat
ett ärende mot tre personer som inte infunnit sig i kyrkan. Det var ingen
angelägenhet för en privatperson huruvida människor kom till kyrkan eller
inte, det var prästens sak.
Det förekom ärenden med en dold tilltalande part, där målsägande inte var
kyrkan och dess representanter. Det gällde ärenden som tredska vid tinget.
Första ärendet om tredska i överensstämmelse med Tingmålabalken noterades i
249
1640 års domboksprotokoll där Knut betalade böter för tredska, men det
finns ingen saköreslängd för det året som visar hur bötessatsen fördelades. När
Oluf Caupensson fick betala böter för tredska följdes det årets dombok
emellertid av en saköreslängd. I den framgår det att böterna han betalade tillföll
kungen, häradet och målsägande.250 Tinget, eller en representant för tinget, bör
ha varit målsägande eftersom ärendet gällde tredska på tinget.
Kort sagt var det överhetens representanter som upprättade ärendena när
det inte finns personuppgifter om målsägande. Vid dessa tillfällen var tinget en
åklagande myndighet för kronans och kyrkans räkning. Den dolda
kärandeparten var i varje fall inte en privatperson.
Överheten som den dolda kärandeparten
I ovanstående diskussion urskiljer sig frågor om vem den dolda kärandeparten
kunde vara, och möjliga förklaringar som kan göras i arbetet med att spåra
kärandeparten vid de tillfällen när det inte stod tydligt utskrivet i
domboksprotokollen, vilket jag har gjort genom språkliga härledningar. Låt oss
återgå till Kerstin och Michill som först hade nekat att han var fadern till
hennes barn. Liksom i fallet med Peder som lovat att gifta sig med Kirstin,
finns det i domboksprotokollet ingen uttalad målsägare i likhet med när
Kerstins ärende. Fast i saköreslängden längst bak i protokollet står det att
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Torne lappmark Jukkasjärvi 2 februari år 1668, Häradsrättens domböcker, Gävleborgs län,
vol. 17, FR 652, uppslag 465 b.
Torne lappmark Jukkasjärvi ? (dagen okänd) februari år 1640, Häradsrättens domböcker,
Södermanlands län, vol. 4, FR 651, uppslag ? (1640 års dombok saknar uppslagsnumering).
Torne lappmark Jukkasjärvi 26 januari år 1660, Häradsrättens domböcker, Gävleborgs län,
vol. 9, FR 651, uppslag 351 b, 352 b.

91

Kerstin betalade böter för lönskaläge och böterna gick till kungen, häradet och
målsäganden.251
Den dolda kärandeparten var både den andliga och världsliga makten;
representanter för kung och kyrka som upprättade ärendet. Att
underlagmannen utelämnade kärandepartens namn och hemvist berodde
varken på slarv eller på lättja, eftersom underlagmannen var noggrann med att
skriva ned namn och hemviste på de privatpersoner som tog initiativ till
ärenden. Den andliga och världsliga makten – kronan/statsmakten och kyrkan
– kunde operera på tinget utan att preciseras i en person som kärandepart och
därmed behövdes inte parten definieras. Orsaken till detta kan förklaras genom
att kungen var Guds ställföreträdare på jorden, eftersom han hade makt att
styra landet och han var också kyrkans överhuvud. Av detta skäl blev också
tinget en förlängning av den makt som kronan och kyrkan utövade, alltså en
överhetsrepresentation. I samband med detta är en trolig förklaring till att den
tilltalande parten i vissa fall inte går att identifiera var att det rörde sig om en
person som representerade överheten andligen eller världsligt. Namnet på
käranden behövde inte skrivas ned, eftersom den som upprättade ärendet
tillhörde överheten.
Vid några få tillfällen stod det när det var en representant för överheten
som initierade ärenden. Kyrkoherden Christian Elingius upprättade ett ärende
252
rörande religionsbrott. Som kyrkoherde var han en representant för kyrkan.
Ärendet blev emellertid ingen regelrätt rättssak eftersom den anklagade befann
sig vid Västersjön i Norge, som det står. Elingius tog initiativ till ärendet
baserat på vad han «hafwa hört och förnummit» av länsman Per Henriksson.
Svarandeparten
Ett ärende gällde också den part i rättsprocessen som svarade på anklagelsen.
Som Amond vilken stod anklagad för att ha haft ihjäl sin svåger Peder, som var
gift med Amonds syster Botila. Under ett slagsmål hade Amond stuckit ihjäl
Peder med en kniv. Slagsmålet gällde en silverkedja som Amond menade att
han gett till Peder för att gömma för hans del. När han krävde att få tillbaka
kedjan hade Peder sagt att han inte hade någon kedja, och denne hade börjat
slå honom. Amond hade gömt sig i sin kåta, men Peder hade följt efter och
fortsatt att slå honom, men omsider lämnat kåtan. När han hade kommit ut
igen hade Peder sprungit efter honom runt hela marknadsplatsen med en käpp
och sedan slagit honom med knytnävarna. Vittnen berättade att båda två hade
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Torne lappmark Jukkasjärvi 26 januari år 1688, Häradsrättens domböcker, Västernorrlands
län, vol. 9, FR 654, uppslag 1062 a - b.
Torne lappmark Jukkasjärvi 21 januari år 1696, Häradsrättens domböcker, Västerbottens
län, vol. 7, FR 657, uppslag 923 b.

92

slagit varandra med käppar och luggat varandra i håret. Vidare står det i
domboken att:
[e]lliest och berätade Peder Tomassons hustru att den käden som
de trätade om fanns igjen uthi hans Skoo sedan han war död
blefuen, och de klädde af honom. Målsäganden ähr förlikt och
beder för honom. Huarföre blef Amond Pedersson efhter det 2
cap: i dråp will B dömdt ifrån lijfuet, dock steltes hans pin och
straff till högloflige Kongl. Hofrättens i stockholm Nådiga
Resolution och Suar
förbn:t dråpare ähro i den höglofliga Kongl. hofrätten Resolverat
till Peninge bötter N. 50 dal:r Sölfuermynt.

Upptakten till bråket mellan dem hade varit Amonds anklagelse att Peder inte
gett honom tillbaka silverkedjan och hans nekande till att han ens hade haft
någon silverkedja. Han framställdes i rätten och berättade att han gömt sig i sin
kåta, men Peder hade kommit efter och de hade råkat i handgemäng igen.
Under slagsmålet hade han tagit fram sin kniv och stuckit Peder i halsen.253
I fallet med Kerstin som fått barn med Michill, som jag refererat till
tidigare, var hon tilltalad för att hon fått ett barn som var fött utanför
äktenskapet. Vem som var kärandeparten framkommer inte i texten, men det
bör ha varit prästen som jag visat ovan. Kerstin kunde inte ens säga att hon
blivit gravid under ett löfte om giftermål, eftersom Michill först hade sagt att
han var för gammal för att vara fadern och inte ville kännas vid barnet.254 Oluf
och Henrik som huggit ned ett träd vid deras nattläger tillsammans med
Hindrik, kanske för att få ved och göra upp eld inför natten, dömdes ändå
enligt dråpmålabalken för att trädet de huggit ned fallit på Hindrik varefter han
dog. De berättade att de sagt åt honom att akta sig så att trädet inte skulle falla
på honom, men han hade svarat att han var nog gammal för att kunna se vart
trädet skulle falla. Erich var också en svarandepart som skulle betala mer i pant
till Anna, annars skulle hon ta tillbaka sina spännen och ge honom en renoxe i
gengäld.
Svarandeparten på en anklagelse var alltså den eller de som tillkännagavs
skuld. Som när Amond Josefsson gavs skuld att han hade stulit från Olof
253

Torne lappmark Jukkasjärvi 20 januari år 1658, Häradsrättens domböcker, Gävleborgs län,
vol. 7, FR 652, uppslag 336 a - 336 b, citat uppslag 336 b.
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Vid samma tingstillfälle år 1688 var det ett annat lägersmål gentemot Karin och Nils. Karin
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men Nils hade slutligen gift sig med en annan kvinna. Nils fick betala böter både för sig och
för Karin, Torne lappmark Jukkasjärvi 26 januari år 1688, Häradsrättens domböcker,
Västernorrlands län, vol. 9, FR 654, uppslag 1046 a. Lägersmål, «mökränkan» som det
tidigare hette, uppfattades som ett manligt brott, se Lindstedt Cronberg 1997, s. 53, 114115.
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Hendersson, och Erich Olofsson gavs skuld för att ha stulit av Nillss
Mickellsson.255 Ibland förkommer det att den tilltalade fick stå till svars, men
256
det är snarare ett undantag än en regel. Följaktligen kan det ha varit så att
parterna inte visste vad de var tilltalade för förrän de kom för rätten, utan
åtalspunkterna presenterades för dem där och då.
Det som jag kort vill sammanfatta i detta avsnitt är att svarandeparten
kanske inte alltid uppfattade sig som skyldig och därmed inte som svarandepart
i juridisk mening, och inte ens i så uppenbara dåd som när Amond bragt Peder
om livet. Han sa dock att han hade gjort det under alkoholpåverkan och nästan
i nödvärn.257 Vem den tilltalade parten var framkommer tydligt i domböckerna,
eftersom det var den parten som hade tilldelats skuld. Den personen
presenteras med namn och/eller platstillhörighet eller närings- och
yrkestillhörighet i protokollen. Fast svarandepartens skuld kan emellertid inte
situeras hur enkelt som helst, eftersom svarandeparten inte alltid såg sig som
skyldig, för det var genom rättsprocessen som det skulle redas ut om
svarandeparten hade skuld, även om svarandeparten själv kanske inte ansågs sig
som skuldtyngd. Den som var tilltalad kommer på sätt och vis i andra hand i
rättsprocessen, eftersom det är skuldfrågan som kommer i första rummet.
Domböckerna innehåller flera kategorier och beteckningar som pekar mot
en och samma sak. Ibland kan också en och samma beteckning peka mot flera
olika saker. Man måste undersöka språket i domböckerna och de ord och
begrepp som används, för att kunna se vad de olika beteckningarna visar till.
En rad beteckningarna kan visa mot flera olika fenomen. Textens struktur och
sammanhang blir grunden för hur undersökningen ska göras, eftersom det är
viktigt att domböckernas kontext styr undersökningen. I överensstämmelse
med Foucault kan den processen beskrivas som följande: «Man navngir ikke ut
fra hva man ser, men ut fra de elementene som strukturen allerede har latt gå
258
over i diskursens indre». Det är strukturen på texten som i första hand
bestämmer hur de språkliga elementen ska studeras i domböckerna. Det jag har
studerat är de begrepp som jag menar är bärande för domböckernas struktur,
och som jag därmed valt ut för att studera: rätten, kärande och svarande.
Begreppen jag valt ut har att göra med den kontext där domböckerna
tillkommit, vilket är i ett rättsligt sammanhang.
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Torne lappmark Jukkasjärvi 1 februari år 1667, Häradsrättens domböcker, Gävelborgs län,
vol. 16, FR 652, uppslag 602 b - 603 a.
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vol. 1, FR 653, uppslag 449 b. Nils i Siggevaara fick inför «[R]ådhmannen i Torneå Peder
Ersson Plantingh [stå] till swars, för några Reenar skulld».
Torne lappmark Jukkasjärvi 20 januari år 1658, Häradsrättens domböcker, Gävleborgs län,
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Sammanfattning
En rad olika variabler kan användas och undersökas i ett domboksmaterial,
men för överskådlighetens skull har jag valt att studera de kategorier som
betecknade de som var tilltalade i ett ärende och de som var kärandepart.
Kategorierna och begreppen som jag valt ut för att studera har jag valt ut för att
de visar både textens struktur och det rättsliga sammanhanget. Den rättsliga
situationen gjorde att människorna stöptes i vissa kategorier.259 Textens
utformning tar sig naturligtvis ett juridiskt-rättsligt uttryck eftersom textens
sammanhang var en rättslig situation. Därmed så följer också vissa beteckningar
och begrepp.260
Det går inte att uttala sig om de i rättsprocessen inblandade var medvetna
om att de betecknades som kärande eller besvärande och frågan om människor
uppfattade sig som svarandepart i juridiskt betydelse bara genom att granska på
de kategorier som användes. Det här är inte att frånskriva människorna som
kom inför rätten kunskap om den rättsliga processen, utan istället frågan om
att beteckningar lägger grunden för hur historien utkristalliserade sig i den egna
samtiden. Att se på kategorierna som grund för förklaring till historien visar att
kategorierna inte rymmer enkla svar, utan visar till en mångfacetterad mosaik
av möjliga förklaringar. Genom textens intersubjektivitet, som jag berört
tidigare, kan texten visa till sig själv utan att den mister sin historia och sin
särart. Texten är inte placerad en plats där historien utspelade sig, utan texten
är platsen för historien.
Det innebär att ett arbetssätt där språket kommer i fokus för
undersökningen av vad olika begrepp och beteckningar pekade mot. Genom
att isolera ett begrepp och undersöka vad det hänvisar till går det att basera en
historieförklaring på begrepp som är vanligt förekommande i domböckerna.
Jag har visat vad «rätten» som begrepp visar till, vilket är plats och funktion. De
olika innehållen i begreppet har att göra med var i diskursen begreppet befinner
sig. «Rätten» som begrepp fick olika innehåll beroende på var i diskursen
begreppet användes, eller applicerades.
Domböckerna som text vecklar i första hand ut historien om det som
föregick på tinget, eftersom texterna är nedskrivningar av en rättslig situation.
Det handlade om enskilda levnadsöden och händelser som ställdes upp mot
lagar och regler som gällde centralt och nationellt över hela landet. Att direkt
överföra begrepp i texten som att de skulle motsvara det förflutnas verklighet
totalt sett är svårt att göra. Det som går att säga är hur textens språk beskriver
och utvecklar sin verklighet. Texten beskriver sin verklighet genom begrepp
och kategorier. De kan inte ignoreras eftersom vi måste förhålla oss till hur
historien konstituerade sig där och då. Begreppen och kategorierna kan inte
259
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förbli historien i betydelsen att vi fortsätter att tänka och tala om det förflutna i
samma kategorier. Historikern Robert Darnton gör följande påpekande: «Vi
sorterar världen enligt kategorier vi tar för givna därför att de redan är givna.
De upptar ett kunskapsteoretiskt utrymme som föregår tanken och är därför
261
utomordentligt seglivade».
Att anta kategorierna i texten som om de var hela ‘verkligheten’ kan skapa
källkritiska problem. Istället måste man fråga sig i vilken utsträckning
exempelvis kategorier korresponderade till det förflutna. De kategoriseringar
som jag valt att undersöka närmare på för diskussion och analys är «kärande»
och «svarande». För det går inte att säga om Kerstin betraktade sig som
svarandepart eller som lösaktig eller huruvida hon förstod de juridiska
betingelserna för processen som gjorde henne till svarandepart i ett ärende om
lönskaläge. För att förklara Kerstins fall, och andra ärenden inför rätten, har jag
valt att fokusera på vilka former diskursen tog under olika förhållanden utifrån
språkliga element i texten. Performativa berättelser kan placera Kerstins fall i
den rättsliga diskursen, men kan inte gå utöver den. Frågor som däremot inte
kan besvaras är frågor som hur hon och Michill hade träffats, vad som skedde
med dem efter rättsprocessen, om han tog ansvar för barnet utöver att erkänna
faderskapet eller hur Kerstins förhållande såg ut till sin närmaste omgivning.
Det historiskt förflutna blir närhet genom att begreppen studeras, och det
går att öppna upp dem genom att ställa frågan om hur den historiska samtidens
värld konstituerades genom begrepp och kategorier. Det historiskt förflutna
kan förstås till viss utsträckning, eftersom språket skapar världen som den såg
ut i den historiska samtiden. Det historiskt förflutna har jag lyft fram ur
domböckerna genom att undersöka vad begreppet «rätten» hänvisar till. Med
fokus på begrepp skulle vi kunna tänka oss att de endast visar till världen, till
den realitet som var närvarande, men begreppen visar också till något som inte
uttrycktes explicit i texten också. Genom att öppna ordet «rätten» både som
begrepp, plats och situering i den rättsliga kontexten visar begreppet till flera
olika fenomen. Texten visar till något mer än sig själv, men den visar inte till
något bakom sig själv; «Det är fåfängt att söka efter något utanför texterna, för
262
ingenting finns dolt bakom dem».
De inblandade parterna som kategori
Språk som skapare av världen skapar också en bild av de människor som
beskrivs genom språket. Samernas liv och kultur skapas genom det språk som
används i domböckerna.
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Eftersom de som närvarade vid tinget kom från olika områden, hade skilda
etnisk härkomst och olika yrkes- och näringsmässiga tillhörigheter, och därmed
hade olika historiska, sociala och etniska karaktäristika har jag riktat in mig på
de kategorier i domböckerna som alla omfattades av. Detta avsnitt ska handla
om de beteckningar människorna fick när de uppträdde i rätten; käranden och
den tilltalade. Det är viktigt att fokusera på dessa två kategorier för att reda ut
vilka ärenden överheten upprättade på tinget och vilka ärenden som samer eller
andra grupper tog initiativ till, eftersom syftet är att visa vilka representationer
av samernas liv och kultur som finns i domböckerna. Den eller de som tog
initiativ till en rättssak – överheten, samerna eller andra grupper – kan ha tagit
initiativ till olika sorters ärenden. Det betyder att om en grupp tog initiativ till
rättsärenden som hade samma innehåll blir även representationen densamma,
det vill säga homogen.
De människor som kom inför rätten betecknades antingen som målsägande
eller som tilltalade, oberoende av vilka yrkes- eller näringsmässig beteckning de
också hade i domboksprotokollen eller till vilken etnisk härkomst de hörde. De
beteckningar parterna fick var för att strukturera människor både i
rättsprocessen och i texten.
Kerstin som hade fått barn med Michill stod till svars för att hon hade fått
barn utanför ett äktenskap. Hon var svarandepart i ett sedlighetsbrott och i
texten framställdes hon som lösaktig på grund av sitt havandeskap som ogift.
Hon kommer alltid att vara tyngd av raderna i texten från år 1688, eftersom
hon alltid kommer att framställas i dombokstexten på samma sätt. I fallet med
Kerstin och Michill var det överheten som var kärandepart i ärendet, eftersom
det inte skrevs ut i protokollet när en representant för överheten upprättade ett
ärende. Om det var något rykte om Kerstins havandeskap som hade nått
överheten och som lett till att ärendet upprättades står inte i protokollet. Även
om det inte står i protokollet att ärendet upprättats grundat av att prästen sett
hennes tillstånd i kyrkan eller på marknadsplatsen av någon annan av
överhetens representanter, är det en passande tolkning. Seppo Aalto menar att
det ofta var prästerna som hade översikt över eventuella havandeskap genom
sina ämbeten som församlingspräster.263
Nämnden kan uppfattas som representerades det folkliga inslaget på tinget.
Däremot visar den dolda kärandeparten att tinget också fungerade som en
åtalande myndighet när överhetens representanter upprättade ärenden. I och
med att tinget var ett forum som statsmakten kontrollerade behövde inte
kärandeparten vid de tillfällena skrivas ut med namn eller hemviste. I
upptaktsfasen av ett ärende var tinget ett forum för överheten, vid de tillfällen
när överheten tog initiativ till ett ärende. Nämnden kunde emellertid verka i
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förmån för folkets inflytande, i meningen den förhöll sig på ett sådant sätt i
rättsprocessen som verkade positivt för de som tillhörde lokalsamhället. Tinget
var inte en statsmaktsrepresentation genom de som agerade på tinget i egenskap
av domare eller nämndemän, eftersom det inte går att uttala sig om hur de
människorna uppfattade sig själva i förhållande till en statsmakt eller om de
ansåg sig tillhöra människorna från området där de bodde.
Enligt Foucault handlar beteckningar endast om det individuella som
beteckningen visar till, men säger ingenting om vad som finns runt om det som
betecknas. En viss beteckning har en viss avledning som ligger i beteckningens
264
eget namn. Tinget i Jukkasjärvi var emellertid odiskutabelt överhetens
förlängda arm. Trots det får inte människorna som kom inför rätta, frivilligt
eller tvingade, uppfattas som passiva aktörer eller som delar av överhetens
maskineri. Det jag vill lyfta fram är att överheten hade möjlighet att upprätta
ärenden på grund av att tinget var överhetens forum och kanal på lokal nivå i
Jukkasjärvi. Samtidigt hade också överheten makt och möjlighet att placera
människor i olika kategorier, vilket syns i de ärenden där det inte står skrivet
vem som var kärandeparten.
I och med att överhetens representanter på lokal nivå på tinget i Jukkasjärvi
upprättade ärenden innebar det också att människor hamnade inför rätta som
kärandeparter i ärenden, även om de inte uppfattade att de hade gjort något
brottsligt. Huruvida människor uppfattade sig som brottslingar eller inte tillhör
en metahistorisk diskussion som jag inte tänker gå in i. Jag vill tillägga att
diskussionen om skyldig eller inte framträder tydligast i brottmålen. De civila
målen innehöll också tilltalande och tilltalad part, vilket också inkluderade
frågan om skyldig eller inte. Skuldfrågan var emellertid inte lika framträdande i
civilmålen, alltså tvisterna.
Att ha möjlighet att göra kategoriseringar handlar om möjligheten att göra
vissa representationer av världen. Kategorier som tillhör en värld utom det
rättsliga sammanhanget visar till att tinget vid Jukkasjärvi åtminstone under en
kort period under vintern var befolkat av människor i ett vitt spektra; samer,
borgare, rådmän och landsköpmän.265 Jukkasjärvi var en miljö som befolkades
av människor, inte av grupper även om kategorierna delar in människor i olika
grupper. Jag ifrågasätter inte kategoriernas innehåll, eftersom de måste finnas
för uppfattningen av världen och förståelsen av den.
Den korta sammanfattning jag gör av ovanstående diskussion är att tinget
till stor delen handlade om maktrelationer. Makten manifesterade genom att
överheten hade möjlighet att klassificera brott och kalla in någon som tilltalad.
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Även om samerna på tinget i Jukkasjärvi fick ett stöd genom nämndens försorg,
handlade tinget till stor del om makt. Detta kommer jag att återkomma till
längre fram i avhandlingen. Sammanfattningsvis betyder detta också att
rättsapparaten i Sverige nådde snabbt ut till de mest perifera områdena i landet
sett från Stockholm, där det rättsliga centrat låg i och med att Svea Hovrätt var
lokaliserad där. Lappmarken var ett område som löd under samma regler och
lagar som resten av Sverige.
Domböckerna som text
Jag har placerat diskursanalysen i förhållande till texten i domböckerna266 i
detta kapitel. Med en sådan analys kan frågan om det finns uppgifter på hur
överhetens närvaro såg ut på tinget i domböckerna besvaras. Analysen av
domböckerna har också lyft fram frågan om samerna på tinget, vilket resulterat
i slutsatsen att samerna var rättsobjekt på tinget i likhet med andra
befolkningar på tinget i resten av landet. Arbetet med att studera domböckerna
på ett nära textuellt plan för att inringa några begrepp som återkommer, reser
också frågan om vilka nivåer för berättande som en sådan studie opererar på.
Underlagmannen hade till uppgift att skriva ett domboksprotokoll och
hans intentioner med texten har att göra med uppgiften. Underlagmannens del
av dombokstexterna sedd som narration, skriver etnologen Kari Telste om.
Hon har delat in dombokstexterna i narrationer som berättas på tre nivåer; en
inre, en i mitten och en yttre nivå. Den inre är incidenten som rekonstruerades
i rätten, den mittersta är de män och kvinnor i rätten som skulle berätta om
händelsen, och det är främst dessa två nivåer Telste intresserar sig för. Den yttre
är den som domaren skrev ned och den nivån definierar hon som protokoll
som text. Dessa nivåer är interrelaterade till varandra och det finns inga
267
vattentäta skott mellan dem. Att författaren skulle befinna sig någonstans
bakom texten tillbakavisar Ricoeur, något jag instämmer i när det gäller
underlagmannen som protokollförare.
På grund av att jag anammar åsiktsriktningen att språket i texten är skapare
av världen, menar jag att inte enbart domarens narration kan uppfattas som
text, eftersom det är domaren som skrev ned även de andra narrationsnivåerna;
den inre och den mittersta. Det var domaren som skrev ned situationen i rätten
samt de inblandades berättelser. Jag vill se detta som att dessa tre
narrationsnivåer sammansmälter i en text, speciellt med en diskusanalytisk
infallsvinkel. Att uppfatta språket som skapare av världen, betyder att språkliga
uttryck antas ha en mening och att dessa uttryck ingår i ett språk som inte bara
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är en enda människas enskilda intentionella verk. Att domaren skrev ned
protokollen var hans enskilda verk, men själva situationen i rätten var inte bara
hans skapelse. Så alla narrationsnivåer är enligt min mening delar av ett
historiskt förflutet i en text.
Domböckerna avspeglar både en tid och en plats. Med ett narrativt grepp
kan domböckernas ses en text. 268 Texten representerar en plats på två sätt;
geografiskt och historiskt. I domböckerna kan alltså flera olika nivåer av tinget
som överhetsrepresentation ses. På en språklig nivå innebär det att överheten
hade möjlighet att göra kategoriseringar som tillhörde den rättsliga diskursen.
Tinget var också beläget i Jukkasjärvi, och till tingslaget hörde endast de
rättssaker som skett inom tingslaget. Detta visar att överheten hade kontroll
över vilka ärenden som skulle tas upp på tinget. Som informationskanal
fungerade tinget också som en överhetsrepresentation.
Tinget och rättsärendena i det geografiska rummet
Inte bara domböckerna utan också Jukkasjärvi och dess tingslag visar självklart
till en geografisk plats. Ärenden som hade skett inom tingslagets gränser togs
upp vid Jukkasjärvi tingslag, och incidenter som hade skett utanför tingslagets
gränser blev hänvisade till det tingslag inom vilken händelsen utspelat sig. Två
av Torneå stads «utridare», som det står, hade träffat på två «landzkiöpmän» på
vägen som de trodde var på väg till lappmarken för att handla, och utridarna
hade konfiskerat männens gods. Eftersom konfiskerandet skett utanför
lappmarkens lagsaga ombads utridarna att ta upp ärendet i den lagsaga där
konfiskationen skett.269
Ärendet visar att ärenden på tinget i Jukkasjärvi hade med lokalisering av
var händelsen hade utspelat sig att göra. Händelser som utspelats i Jukkasjärvi
tingslag togs upp på tinget i Jukkasjärvi, medan saker som hade hänt utanför
den lagsagan som Jukkasjärvi tillhörde, hänvisades till andra rättsliga fora. Som
när den 20 årige Johan Påhlsson beskriven som «en Ungh främmande Pershon»
från Willmanstrand utanför Viborg i Finland, den 16 januari dök upp vid
marknadsplatsen år 1682. Beskrivningen av honom som främmande hade att
göra med att han inte hade pass eller något annat som kunde visa att han var
den han utgav sig för att vara. Han hade kommit till Jukkasjärvi för att leta upp
en trollkarl som kunde trollkonster, eftersom han och två av hans kamrater
skulle fiska upp en tunna med guld och silver som skulle ligga på botten av en
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sjö någonstans i området. Eftersom Johans letande efter skatten hade pågått
inom tingslaget togs ärendet upp vid tinget i Jukkasjärvi trots att han hade sin
hemvist i Finland.270 Det var alltså viktigt att incidenter som skett inom
tingslagets gränser togs upp vid rätt ting, vilket hänvisningen av ärenden till
rätt ting visar att överheten hade översikt och kontroll över den rättsliga
apparaten.
Även om tinget i Jukkasjärvi endast handhade ärenden som hade tagit sin
plats innanför gränsen av Jukkasjärvi tingslag med byarna Tingevaara och
Siggevaara, visar domboken från Torne lappmark en sammansatt och
mångfacetterad bild av tinget i Jukkasjärvi. Tinget befolkades av främst män
och en del kvinnor från närmiljön, från andra lappmarker271 och från
kuststaden Torneå.
Om domböckerna ses som text går det att visa hur texterna är sammansatta,
vilket i sin tur ger många möjligheter till antalet variabler som kan undersökas.
I detta kapitel har jag studerat de två kategorierna kärande- och svarandepart,
och begreppet rätten har också varit i fokus. Jag har undersökt begreppet rätten
för att reda ut om det finns uppgifter på vem eller vilka överheten var på tinget.
Detta har jag gjort för att sedan kunna fortsätta med att problematisera
frågeställningen om vilka representationer överheten gav av samernas liv och
kultur. Överhetens agerande och position på tinget behövde jag utreda, för att
sedan kunna visa vilka representationer som gavs av samer från överhetens
perspektiv.
Slutsatsen är att överheten var kärandepart när det inte står i domböckerna
vem som var den part som initierade ärendena. I och med att tinget i
Jukkasjärvi var en del av överheten på lokal nivå behövde inte personerna som
upprättade ärendena nedtecknas med namn och hemviste.
Tinget som överhetens informationskanal
272
Rätten äntrades av människor på tvärs av kön, etnicitet, yrke och näring, och
var samtidigt det forum där information gavs. På tinget togs också allmänna
frågor upp som till exempel gällde krav på återbetalning vid olika byggnationer
i Jukkasjärvi, som vid byggandet av kronopörte och borggården runt kyrkan.
Vid ett tillfälle fick tingsallmogen, alltså samerna, frågan om de hade några
klagomål gentemot kyrkoherden, befallningsmannen eller underlagmannen
som hade att göra med predikoämbetet, kronans uppbörder eller
rättegångssaker «der till allmogen her i Tingslaget som i ande byar alle i genom
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Suarade the för ingen ting hafua dem att beskylla».273 De som arbetade i
kungliga majestätets tjänst, som det står i domboksprotokollen, för samma år
var Anders Torfestson och underlagman var Jacob Grubb.
När informationen var av allmän art som gällde alla i tingslaget handlade
det om frågor om Jukkasjärvi. Tinget var vid de tillfällen när frågor om
Jukkasjärvi togs upp överhetens kanal, som starkt fokuserade på att få
information om Jukkasjärvi och de som bodde i tingslaget. Information kunde
gälla körningar till gruvan i Svappavaara, kostnader och utlägg vid ombyggnad
och tillbyggnader av kyrkan och kronopörte, förmaningar till samerna att de
inte skulle flytta från Torne lappmark. Sådan information lästes upp på tinget,
och det fanns också tillfälle att ställa frågor till tingsallmogen. Denna form av
information var vanligast under perioden 1639-1671. Därefter blev det
vanligare att plakat och förordningar lästes upp, medan den mer allmänna
informationen om vad som hände i närområdet försvann.
Tinget övergick från att vara ett forum för allmänna frågor som gällde
lokalområdet till att bli en kanal för överheten att få ut information om olika
förordningar och stadgor, plakat och påbud. År 1674 var första året när ett
plakat lästes upp och det handlade om präster, kyrkoherdar och kaplaner i
Lappmarken. Det året var också första gången som tingsallmogen fick frågan
274
om det fanns några högmålssaker att ta upp, vilket det inte fanns. År 1682
var det första året som plakat lästes upp på tinget i Jukkasjärvi, vilka gällde för
hela landet. Plakaten var två, ett om barnamord daterat Kungsör år 1681 och
ett kungligt privilegium att upprätta bergverk i Finland, ‘norländerna’ och
Lappmarken daterat Göteborg år 1673. 275
Tio år från och med att det första plakatet lästes upp som gällde speciellt för
Lappmarken, alltså år 1684, var det endast plakat och förordningar samt lagar
som lästes upp i början av tingssessionerna medan information av allmännare
art till största delen hade försvunnit eller fått ge plats för uppläsning av plakat
och förordningar. Tendensen visar att de få frågor som var av allmännare art
istället förflyttades från att tas upp i början på varje tingssession till att bli en
del av de rättsärenden som togs upp på tinget från och med 1684 och framåt.
Plakaten som lästes upp hade år 1697 blivit så många att de inte längre skrevs
ned i domboken, utan istället noterades att de plakat som gällde var de som vid
föregående ting i de södra lappmarkerna lästs upp och avkunnats: «Dato
273
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som betalade skatt i Jukkasjärvi var samer. Om skattebetalare i Jukkasjärvi, se kapitel 5.
Torne lappmark Jukkasjärvi by 28 januari år 1674, Häradsrättens domböcker, Gävleborgs
län, vol. 22, FR 652, uppslag 831 a.
Torne lappmark Jukkasjärvi by 20 januari år 1682, Häradsrättens domböcker,
Västernorrlands län, vol. 3, FR 653, uppslag 688 a.
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publicerades Kongl. May:tz Nådige Placater och Förordningh, dhe där på dee
föregående Tingzställen uthi dee Södre Lappmarkerne uppläse och Afkunnade
Ähro».276
Sammanfattningsvis var tinget i högsta grad överhetens informationskanal.
Under första delen av undersökningsperioden från år 1639 fram till 1670-talet
fungerade tinget som ett forum för diskussion som överheten styrde genom att
frågor som diskuterades gällde exempelvis skatt och byggnationer på kyrk- och
marknadsplatsen. Det var frågor som var viktiga för överheten att ta upp. Från
och med 1670-talet blev tinget den kanal där överheten kunde föra fram olika
plakat och förordningar som hade kommit, och som gällde i hela landet. Med
denna bakgrund och med tanke på frågeställningen är det betydelsefullt att gå
igenom vilka ärenden överheten upprättade och vilken representation av
samernas kultur som kom fram i och med dessa ärenden.
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Torne lappmark Jukkasjärvi 6 februari år 1697, Häradsrättens domböcker, Västerbottens
län, vol. 7, FR 678, uppslag 114 b.
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KAPITEL 4.

Överhetens bilder av samernas liv och kultur
I detta kapitel ska jag behandla bilderna av samernas kultur vilka framkommer
genom de rättssaker som överheten upprättade på tinget. Detta för att visa vilka
representationer av samernas kultur som därmed skapades. Därefter behandlas
frågan om varför överhetens representanter var intresserade av just de ärenden
de upprättade. I föregående kapitel har klargjorts att de ärenden som
upprättades av vad jag kallar en «dold kärandepart», med största sannolikhet
togs upp av en överhetsperson.
Överheten på lokal nivå tog främst upp ärenden som gällde brott mot
sedligheten och religionen. Den behandlade också brott som begåtts på tinget.
Andra ärenden som togs upp var knutna till tinget, såsom oenighet i nämnden,
oljud på tinget, tingsstämning, stämningsförsittande, brutet domslut, olovligt
tal, betalning av böter och lögn i rätten. Förutom att jag i detta kapitel
diskuterar brott mot sedligheten och religionen, och vilka representationer det
gav av samerna, analyserar jag också varför överheten tog upp dessa brott. Jag
har studerat de brotten eftersom religion och samliv är personliga
angelägenheter. Även om Sverige inte var sekulariserat på den tiden menar jag
att religionen var en personlig angelägenhet för samerna. Samernas
trosuppfattning skilde sig från den kristna lutherska tron. Relationer som
involverade sexuella upplevelser var också förhållanden som hörde till en mer
privat sfär, vilket kan ha varit svårt att hålla inom privatlivets gränser under ett
277
århundrade när sexuallivet kontrollerades och dirigerades ovanifrån.
Eventuella kulturskillnader, eller kulturkrockar, bör därmed synas tydligt.
Dessa kan i sin tur visa vilka representationer som finns av samernas liv och
kultur i domböckerna.
Den vedertagna förklaringen i rättshistorisk forskning är att statsmakten
försökte disciplinera sina undersåtar på 1600-talet genom att bland annat
kontrollera samliv och trosutövningar. Den förklaringen berör jag endast
kortfattat, inte för att disciplineringsperspektivet inte är korrekt för
lappmarkerna, utan för att förhållandet mellan samer och överhet i
Lappmarken handlar om kulturella skillnader i vissa fall som är viktigare att
betona, än eventuell disciplinering eller inte. Genom att visa vilka bilder
överheten skapade av samerna och deras kultur i, och kanske redan hade med
sig in i den rådande rättsorganisationen, framkommer eventuella spänningar
som uppstod mellan överheten och det samiska samhället.
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Ett tingsärende
Tingsärenden var inte personliga angelägenheter på samma sätt som religion
och personliga relationer. Brott som begicks på tinget var istället
situationsbestämda. Ärenden om brott mot tinget var 29 stycken av totalt 243
ärenden under undersökningsperioden. Tingsärendena gällde oljud, bannor
och okvädning på tinget och att människor lät bli att infinna sig på där trots att
de var kallade. Oljud, bannor och okvädning ansågs som brott och störande av
den allmänna ordningen som skulle råda på tinget. Jag tar upp ett av dessa
ärenden eftersom jag menar att de kan ses både som indirekta representationer
av samernas kultur; att samerna var benägna att tredskas på tinget. Samtidigt
visar ärendena att samerna opponerade sig verbalt och fysiskt mot överheten;
verbalt genom att ljudligt uttrycka sitt missnöje, och fysiskt genom att vara
frånvarande vid de tillfällen när de var inkallade till tinget som svarande eller
som vittnen.
Vid tinget i Jukkasjärvi den 20:de januari år 1658 kallade Botila Matzdotter
Hans Abramson för en horkarl. I domboksprotokollet står det att hon hade
gjort det «i hastige mode», men att hon «in för Rätten kallade sina ord igen».
Botila fick böta tre marker enligt det 43:e kapitlet i Tingmålabalken.278 Det
kapitlet i Tingmålabalken handlar om oljud, bannor, undsägning och
okvädning i brådska på tinget: «Bannar noghor androm uppinbarlica for
rättenom : trughar / undsigher / eller Liughare kallar : Böte tolf Öra til
treskiptis». Citatet från Tingmålabalken är hämtat från Swerikes Rijkes
Lands=Lag, som är en sammanställning av Kristoffers landslag, gjord av Johan
Henrich Werner.279 Saken kan också ses som ärekränkning.
Den lagbalk som användes reglerade vad som «uppenbarligen» hade hänt i
rätten, vilket antyder att Botila hade kallat Hans för horkarl inför de andra som
också närvarade på tinget. Det verbala utfallet mot honom kan ha föregåtts av
en händelse utanför tinget även om det inte framkommer i något
domboksprotokoll vare sig för det året eller för något annat år. Ingen av dem
278

Torne lappmark Jukkasjärvi 20 januari år 1658, Häradsrättens domböcker, Gävleborgs län,
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var involverade i något annat ärende på tinget år 1658, och de hade inte varit
inför rätta i något gemensamt ärende tidigare heller. Hans satt heller inte i
nämnden eller hade någon annan uppgift på tinget som hade kunnat påbjuda
hans närvaro.
Ett synnerligen kortfattat ärende med en bristfällig bakgrund. Den kort
beskrivna incidenten fick den följden att Botila slutligen fick böta tre mark.
Utfallet av händelsen på tinget denna januaridag år 1658 talar om för oss att
det hon hade gjort i rätten uppfattades som oacceptabelt uppförande. De ord
som hon hade uttalat på tinget fördes direkt in i den rättsliga diskursen som
pågick. Såsom Foucault uttrycker det: «Det talande subjektet ifrågasätts genom
och med utgångspunkt i yttrandet, något som bevisas av de
uteslutningsprocedurer som sätts i spel när ett subjekt har formulerat ett eller
280
flera yttranden som inte kan assimileras». Utan för mycket teoretiserande kan
man nöja sig med att konstatera det inte var accepterat att banna enskilda
personer, och säkert inte ämbetsmän heller, eller att föra oljud på tinget och att
böter följde på ett sådant utfall. Det som emellertid kan lyftas fram i dagen
med Botila är att det hade skett inför andra som var närvarade på tinget och att
det därför var «brott» som inte kunde döljas. I och med detta kunde incidenten
klaras av snabbt och smidigt.
Tinget som åklagande myndighet syns tydligt i fallet med Botila och Hans,
och var ett av många rättsärenden som togs upp på tinget i Jukkasjärvi.
Samtidigt visar det fallet förhållandet mellan tinget som en symbol för
överheten. Det var ett regelbrott att låta tungan löpa på tinget som Botila hade
gjort. När Botila hade kallat Hans horkarl på tinget och dömdes för det,
fungerade tinget som ett forum där oacceptabla uppträdanden beivrades.
Tinget var en del av statsmakten som dess förlängda arm, eller skulle i alla fall
fungera som statsmaktens förlängda arm åtminstone på ett symboliskt plan och
var därmed ett kontrollorgan som snabbt kunde skipa rättvisa och tilldöma
Botila böter. Samtidigt användes liknande lagparagrafer för att hålla ordning på
tingsallmogen under pågående ting. De som representerade överheten och
använde sig av tinget i Jukkasjärvi på 1600-talet, var prästen, fogden,
befallningsmannen och domaren. I detta sammanhang innebär det att de
representationer som skapades av överheten var tudelad: mot den som
representerar och mot samerna som representeras.

Kontroll och repression
På 1600-talet visade myndighetspersoner större intresse för andra brott som
uppfattades kunde hota den rådande ordningen på jorden, än för brott som
inte ansågs göra det. Brott som rubbade den gudomliga ordningen skulle med
andra ord beivras. Detta var generella tendenser i hela Sverige. I det samiska
280
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samhället var det inte lika viktigt att brottslingar straffades, som i den statliga
rättskipningen. Istället strävade samerna efter att bevara balansen i samhället,
närmare bestämt genom att de målen som samerna tog initativ hade en längre
historia bakom sig och att förlikningar var vanliga.281 Mötet mellan överheten
och samerna borde ha varit frågan om kulturkrockar vid de tillfällen när den
statliga rättskipning handhade brott, som ansågs hota den rådande ordningen
på jorden, som samer begått.
Sedlighetsbrotten
Den 28 januari 1661 «stältes för rätten Een gifft Person, Peder Huisson i
Tenotekis och Een ogifft kona Elin Andersdotter från Luleå Lapmark [...]
gofuous skull hafa bedrifwit Eenfalt hor, och aflat barn samman».282 I
Jukkasjärvi var sedlighetsbrotten vanligt förekommande vid tinget för
undersökningsperioden. Av totalt 242 ärenden var 31 brott mot sedligheten.
De vanligast behandlade sedlighetsbrotten vid Jukkasjärvi tingslag var
lönskaläge eller mökränkning.
Tabell 3. Sedlighetsbrott vid Jukkasjärvi tingslag, 1639-1698.
År
Sedlighet

1639
1

År
Sedlighet

1662
1

År
Sedlighet

1681
1

1649
1
1664
1
1684
1

1650
1
1666
1
1685
2

1655
1

1656
2

1658
1

1660
1

1661
1

1669
2

1671
4

1674
1

1677
2

1680
1

1688
2

1691
1

1696
1

1698
1

Källa: Svea Hovrätts renoverade domböcker, Torne lappmark, Jukkasjärvi tingslag
1639-1699, Forskningsarkivet i Umeå, Umeå universitet.

Enligt historikern Marie Lindstedt Cronberg hade beteckningen
«mökränkning» sin bakgrund i en äldre rättstradition där mannen ersatte
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Torne lappmark Jukkasjärvi 28 januari år 1661, Häradsrättens domböcker, Gävleborgs län,
vol. 10, FR 652, uppslag 351 b.
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kvinnans släkt för att ha besudlat en ogift, kysk kvinna. Enligt kyrkan skulle
alla individer, man som kvinna, ansvara för sina handlingar och det gällde även
de sexuella handlingarna. Kyrkans syn på sexualmoralen influerade
lagstiftningen och både kvinnor och män började straffas för osedligt beteende.
Rubriceringen mökränkning försvann successivt och ersattes med «lönskaläge»,
vilket reglerade olovligt könsumgänge mellan ogifta. Detta innebar att
innehållet i lagstiftningen förändrades från att ha varit mannens ersättning till
kvinnans släkt till att varje enskild person skulle ansvara för sina gärningar.283
Begreppet mökränkning anspelade på kvinnans passivitet. Hon var ett offer
som en man förgripit sig på.284 De sexuella relationerna i Jukkasjärvi utföll sig så
att ibland var ena parten gift, som Peder, och då rubricerades målen som enfalt
eller enkelt hor. Tvefalt hor, eller dubbelt hor som det också hette, innebar att
båda parterna var gifta, förekom inte i Jukkasjärvi enligt domböckerna. De
föräktenskapliga relationerna hade i en del fall resulterat i barn i likhet med
Peder och Elin.
Att samerna haft relationer före och utanför äktenskapet upptäcktes genom
att kvinnorna fått barn i åtta av de 31 sedlighetsbrotten. Vid de tillfällena var
domboksprotokollen utformade i likhet med protokollet för år 1688:
«Framhades een löskir kåna Kerstin Hanssdotter benemd, som för een liten
tidh sedan aflat barn, och tillspordes henne hwilken rätta barnafadren woro».
Vid samma ting stod Karin Hindersdotter anklagad för att: «[...] aflat barn af
oächta säng, och tillspordes henne hwilken wore barnafadern».285 Det står i
protokollen att vissa av de olovliga förbindelserna resulterat i havandeskap och
barn. Det ligger nära till hands att se prästen som den som initierade
sedlighetsmålen eller påtalade saken för någon annan överhetsrepresentant, som
in sin tur upprättade ärendena på tinget, för att han var den som skulle ha
översikt över äktenskap och födda barn som skulle döpas, som sålunda var
kyrkliga förehavanden på 1600-talet.
Historikern Seppo Aalto kommer i sin undersökning av sedlighetsbrotten i
Borgå län i Finland under perioden 1670-1690 fram till att en dryg tredjedel av
brotten mot sedligheten upptäcktes genom havandeskap och nyfödda barn.
Prästen förde listor över havande kvinnor som bevisligen gjort sig skyldiga till
286
otillåtna sexuella förbindelser i kyrkans ögon. Prästen vid Jukkasjärvi
församling var den som troligast upprättade sedlighetsbrotten själv, utan någon
mellanhand, eftersom han var den som genom sin kunskap om
283
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lokalbefolkningen undertecknade skattelängderna. Han mötte sina
församlingsmedlemmar en gång per år och kunde därmed se om någon kvinna
var gravid när hon kom till kyrkan utan att ha gift sig.287 Även om prästen
endast mötte sin lappmarksförsamling vid marknads- och kyrktiden en gång
per år, vilket begränsade kontrollen av relationer i det samiska samhället till en
kort period, överensstämmer förhållandena i Jukkasjärvi med Aaltos slutsats att
prästen var den som till stor grad upprättade sedlighetsbrott. Det finns få
protokoll där det framgår att det var samer som tog initiativ till rättssaker som
handlade om brott mot sedligheten.
Endast i ett fall var det personer från det samiska samhället som bidragit till
att tinget uppmärksammade ett sedlighetsbrott. Det var en mor och en bror,
Margareta Steffansdotter och Hindrik Larsson, som hade berättat att den ogifta
dottern och systern Elin hade fått barn. Fadern till hennes barn var en gift man
288
som inte kom från bygden. Detta fall behandlas mer ingående i nästa kapitel.
Trots att fallet med den ogifta kvinnan som blev involverad i ett sedlighetsbrott
på grund av att hennes mor och bror gjort tinget uppmärksam på att hon fått
barn med en gift man, är detta det enda fallet av 31 sedlighetsbrott där
initiativet kom från samer. De resterande 30 brotten upprättades av överhetens
representant, som med största säkerhet var prästen.
Samiska män och samiska kvinnor i sedlighetsbrotten

Både män och kvinnor dömdes för sedlighetsbrott på tinget i Jukkasjärvi. Det
mönstret skiljer sig från andra geografiska områden i Sverige. Marie Lindstedt
Cronberg visar i sin undersökning av Torna härad utanför Lund att antalet
dömda kvinnor snabbt översteg antalet dömda män när kvinnan blev
straffansvarig för sedlighetsbrott. Okända fäder och havandeskap var de främsta
orsakerna till att fler kvinnor än män dömdes. Detta berodde på att många av
fäderna var involverade i krigsapparaten och inte uppehöll sig stadigvarande på
en och samma plats. Männen kunde ha tillfälliga förbindelser på de platser där
de befann sig för tillfället varefter de sedan reste vidare. I Torna härad liksom i
finska Borgå län var rymningar den tredje vanligaste orsaken till att många män
inte dömdes för sedlighetsbrott.289
De män som dömdes för sedlighetsbrott i Jukkasjärvi avvek sällan från
tinget. Till skillnad från Linstedt Cronbergs undersökning var Jukkasjärvi
ingen plats för soldater. Majoriteten av de män som var inblandade i
287
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sedlighetsbrott kom från byarna Siggevaara och Tingevaara. De män som inte
bodde i Jukkasjärviområdet eller i Torne lappmark, men som var involverade i
sedlighetsbrotten vid tinget i Jukkasjärvi, kom först främst från de närliggande
lappmarkerna Lule i söder och Kemi i norr. En del kom även från kuststäderna
och i sällsynta fall från Norge, eller arbetade vid Svappavaara och Kengis
gruvor. Även om de flesta, i kyrkans ögon, otillåtna förbindelser hade ingåtts
mellan par från samma by och i varje fall från samma lappmark, kan en del
förbindelser ha varit av mer tillfällig art. Detta var fallet som i Elin som fått
barn med en gift man som inte var från trakten. Marknaden besöktes av
personer utifrån, vilket gjorde att det fanns möjlighet att ingå tillfälliga sexuella
förbindelser med personer från andra områden.
Även om några av de dömda männen kom från andra lappmarker eller från
andra områden var det inte vanligt att männen systematiskt avvek från platsen
eller förnekade relationerna för att slippa dömas för sedlighetsbrott. I ett fall
försökte dock den utpekade mannen att slingra sig. Michill Nillsson utpekades
som fadern till Kerstin Hansdotters barn. Han medgav att han gått till sängs
med henne, men trodde sig inte vara far till barnet eftersom han enligt egen
utsago var för gammal. Han kanske inte heller var angelägen att medge
faderskap eftersom det fanns misstankar om att hon varit tillsammans med
290
andra män. Domstolsprotokollet framställde henne som «een löskir kåna».
År 1661 var första gången som det framkommer att en kvinna dömdes för
sedlighetsbrott i Jukkasjärvi.291 Tidigare hade bara mannen straffats, men enligt
en kunglig förordning från år 1658 skulle även kvinnan straffas för brott mot
sedligheten. Hovrätterna var trots förordningen osäkra på hur dessa kvinnor
skulle behandlas, men under Karl XI: s regering stadgades i en ny förordning
kvinnornas straffansvar tillsammans med männen, ett förfarande som
hovrätterna tillämpade enligt ett kungligt brev från år 1694.292 Prästerskapet
och myndighetspersonerna i Jukkasjärvi verkar snabbt ha anammat
förordningen om kvinnornas straffansvar vid lönskaläge. Kyrkan och de lokala
myndighetspersonerna i Jukkasjärvi kontrollerade samernas privatliv, i
meningen individuella sexuella relationer, mer än vad samerna kontrollerade
varandra. Samerna i Jukkasjärvi tog inte initiativ till sedlighetsärenden som
berörde människor från det egna samhället. De behöver därmed inte ha varit
utan egen kontroll av privata förbindelser eller av sedligheten, men den
tolkning jag vill anfäkta med hänsyn till att samerna inte verkar ha varit
intresserade att ta upp sedlighetsbrott på tinget, är att samernas kontroll inte
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liknade myndigheternas. Detta kan bero på att synen på vilka relationer som
var legitima skilde sig åt mellan samer och präster.
Jämförelsevis vill jag nämna historikern Malin Lennartssons undersökning
av sedlighetsbrott i Småland på 1600-talet. Hon har kommit fram till att folk
och präster hade olika uppfattningar, och tvistade även, om vad som
konstituerade en relation. Enligt både folket och prästerna var samlaget var det
som konstituerade en relation, liksom löften. Tvisterna mellan prästerna och
folket gällde vad som var riktiga och legitima sätt att ge löften på. Trolovning
med samlag var det fullkomliga äktenskapet; detta ansåg prästerna liksom
293
folket i det område som Lennartsson analyserat.
Benägenheten från samernas sida att påbörja ärenden rörande privata
förbindelser, såsom till sedlighetsärenden, på tinget varit väldigt liten. Inte ens
när det gällde våldtäkt:
Förde. konan Elin ähr berycktat att haphua lägersmål medh en
giftt lapp be:tn Joen Nielson i Sundawara. Huileken konan och
bekänner föregiffuandes, att han hade henne för 4 åhr sedan
wåldtagit och nu ähr be:te Joen Nielson ickie tilstädes huarföre
togz lyfftett för henne till nästkomande tingh, Förenämnda Joen
Nielson haffuer tilförende varit tingzförder och fänghsligh blefuen
för samma Saak sedan rymdt inför uthur fängelssett, derföre, skall
294
slås effter honom att han kan fängsslas och vidare tingföras.

Det var inte Elin själv som tagit upp lägersmålet, utan det verkar istället ha
varit rykten i svang som gjorde att ärendet till slut hamnade på tinget. Enligt
henne hade det varit frågan om en våldtäkt. Ett förhållande utesluter emellertid
inte en våldtäkt. Varken hon eller Joen eller våldtäktsfallet återkommer på
tinget i Jukkasjärvi. Att rykten på bygden om ett brott kunde leda till åtal
undersöker historikern Jonas Liliequist. Enligt honom var ryktesmål på bygden
en av fyra bakgrundsfaktorer för åtal. Han påpekar att syftet med rykten inte
295
var att avsiktligen ställa den utpekade inför rätta. I domboksprotokollen finns
det inga uppgifter om att brott mot sedligheten kom för tinget på grund av
rykten som gått i bygden, förutom rättsärendet med Elin.
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De anklagade samerna i egen kulturell kontext

Majoriteten av ärenden som kom upp i rätten gällde främst sexuellt umgänge
mellan ogifta personer. Initiativen till åtal av dessa sedlighetsbrott kom inte
från samiskt håll. När samerna själva tog initiativ till målen framgick det klart
och tydligt vem eller vilka som gjorde det. De för sedlighetsbrott anklagade
ogifta personerna «framhades», «ställdes inför rätta» vilket betyder att det var
myndighetspersoner som påbörjade ärendena. Vid dessa tillfällen fungerade
rätten som en åklagande myndighet. De ogifta personerna var oftast från
samma by. Ett exempel är Nilss Ersson och Anna Nilsdotter från Siggevaara
som stod anklagade för lägersmål. Enligt domboksprotokollet var det inte
första gången de delat säng med varandra och de dömdes till andra resans
lönskaläge, som det står i domboksprotokollet.296
En tänkbar förklaring till att det var ogifta personer som dömdes för
sedlighetsbrott är att de var ett par i det samiska samhället och att deras släkter
accepterat pararbildningen, utan att för den skull ha gift sig i kyrkan. Nilss och
Anna kanske redan var ett tilltänkt äkta par. Ett annat exempel är Samuel
Olofsson från Masung och Biertrundh Staffansdotter från Kengis. Båda var
ogifta och hade fått barn tillsammans. När de ställdes inför rätten framkom det
att det inte var första gången de haft sexuellt umgänge med varandra.297
Eftersom majoriteten av de anklagade var ogifta män och ogifta kvinnor kan de
noterade utomäktenskapliga barnen ha fötts i ett förhållande där paret levde i
ett legitimt samliv i det samiska samhället, utan att för den skull ha ingått i
äktenskap med en officiell kyrklig vigsel. Samernas frieri pågick i ett par år
innan de ingick äktenskap, enligt samtida uppgifter.298 Att Nilss och Anna
uppenbarligen delat säng vid tidigare tillfällen styrker antagandet att de levde
under äktenskapsliknande förhållanden utan kyrkans inblandning. Men vissa
gånger var personer tillsammans under äktenskapsförbund som det står i
protokollet. Karin Hindersdotter hade delat säng med Nils Amundsson och
blivit med barn. Enligt Karin hade han lovat henne giftermål, men sedan gift
sig med en annan kvinna. Nils fick betala 80 silvermarker i böter, både för
honom själv och för Karin.299
296

297

298

299

Torne lappmark Jukkasjärvi 28 januari år 1671, Häradsrättens domböcker, Gävleborgs län,
vol. 19, FR 652, uppslag 672 b.
Torne lappmark Jukkasjärvi 3 februari år 1692, Häradsrättens domböcker, Västerbottens
län, vol. 3, FR 657, uppslag 668 a.
Johannes Tornaeus prästrelation från Torne lappmark på 1600-talet berättar om att fadern
till den tilltänkta bruden kunde låta frieriet pågå både ett och två år, Tornaeus 1983 [1673],
s. 43. För ritualer kring samernas frierier, se Sköld 1998, s. 33-34. Sköld baserar sin
undersökning på uppgifter från Johannes Tornaeus och Samuel Rheen, vars prästberättelser
från 1600-talets återfinns i Berättelser om samerna i 1600-talets Sverige, samt uppgifter från
Petrus Læstadius och Rolf Kjellström.
Torne lappmark Jukkasjärvi 26 januari år 1688, Häradsrättens domböcker, Västernorrlands
län, vol. 9, FR 654, uppslag 1046 b.

113

Det var både ogifta och gifta personer som var inblandade i sedlighetsbrott.
Att ogifta par var mer frekvent förekommande i sedlighetssaker är förklarligt,
eftersom de paren inte hade gift sig i kyrkan och fick de barn var det ett barn
fött utanför äktenskapet i kyrkans ögon. En gift kvinna som blev med barn
utanför äktenskapet, kunde ändå hänvisa sitt havandeskap till äktenskapet,
förutsatt att den äkta mannen delat säng med henne, att han inte var infertil
eller den andre mannen som kvinnan varit tillsammans med inte drog
relationen inför tinget; gifta personer var alltså skyddade av sina äktenskap.
Vissa av de av kyrkan betraktade otillåtna förbindelserna kanske inte heller
nåddes av kyrkans långa arm. Det visar fallet med Kristin Olufsdotter, Mårten
Staffansson och Peder Dagersson; de två männen var halvbröder. Efter sin
mans död hade Kristin ingått en relation med Peder Dagersson och de stod
anklagade för lönskaläge. Enligt Peder hade Mårten delat säng med Kristin som
ogifta, vilket Mårten berättat när han fick reda på att Peder skulle gifta sig med
henne. Varken Kristin eller Mårten var närvarande vid tingsförhandlingarna
det året eller året därpå, utan enbart Peder dömdes på egen bekännelse för
300
lönskaläge. Att änkan Kristin och Mårten Staffansson delat säng i sin ungdom
kanske aldrig hade kommit till rättens kännedom om inte Peder berättat för
halvbrodern att han tänkt äkta henne. Trots att hon inte var närvarande och
kunde styrka påståendet om det tilltänkta äktenskapet, berättade Peder «att han
fulltsinnadt War, taga henne till ächta», vilket var det han sagt till sin halvbror
Mårten.301 Rubriceringen lönskaläge och lägre bötessatser var vanligt om
kvinnan och mannen var villiga att gifta sig.302 Det finns emellertid inga
uppgifter i domböckerna på säger att Peder och Kristin gifte sig, men han hade
i alla fall sagt till sin halvbror att han ville gifta sig med henne. Fallet belyser
dock att Mårtens och Kristins sexuella förbindelse i deras ungdom kom till
rättens kännedom långt senare. Deras relation kanske aldrig heller hade
kommit fram i ljuset om inte Mårtens halvbror berätta om den.
Mot bakgrund av detta är en rimlig tolkning att det kan ha förekommit
liknande relationer som inte upptäcktes av eller avslöjades för
överhetsrepresentanterna i Jukkasjärvi och som därmed inte ledde till åtal.
Sexuella förbindelser som ledde till att kvinnan blev gravid var dock lättare för
exempelvis prästen att upptäcka. Uppgifterna i protokollen om att samer fått
barn kan förklaras i överensstämmelse med att paret var förlovade, kanske till
och ett äkta par även om de inte gift sig i kyrkan. Dessa slutsatser återfinns i
andra studier av sedlighetsbrott i Sverige såväl som i Finland. Att samerna
också uppgav att de hade tänkt gifta sig kan också ha varit en strategi som de
300

Torne lappmark Jukkasjärvi 28-30 januari år 1680, Häradsrättens domböcker,
Västernorrlands län, vol. 1, FR 653, uppslag 449 b - 450 a.
301
För citat, se Torne lappmark Jukkasjärvi 28-30 januari år 1680, Häradsrättens domböcker,
Västernorrlands län, vol. 1, FR 653, uppslag 450 a.
302
Aalto 1990, s. 233.

114

använde på tinget för att undgå straff. Den förklaringen är dock inte fullödig,
eftersom det visar sig att det lägsta straffet för samerna för brott mot
sedligheten var böter; men det kan ha inneburit att bötessatsen minskades.
Enligt Johannes Tornaeus skildring av Torne lappmark från år 1673 var
emellertid inte samerna benägna att begå lönskaläge: «Hordoms last och
Lönseläger höres icke heller offta hoos Lapparna, så at många åhr förlöpa, at
intet oächta barn bäres fram i Christendomen», som Tornaeus skriver.303
Uppgifterna i hans relation om att samerna inte begick lönskaläge går stick i
stäv med de antal brott mot sedligheten som framkommer i domböckerna,
eftersom de utgår hälften av det totala antalet brottmål. Det kan dock vara så
att han menade att lönskaläge inte förekom i det samiska samhället mellan
samer. Att det ändå upprättades sedlighetsåtal kan bero på att samerna ingått
relationer inom ramarna för det samiska samhället; och att det betraktades
utifrån av överhetens representanter som kanske inte hade kunskap om deras
traditioner och seder i samband med trolovning och giftermål. Prästen mötte
endast samerna en gång per år och visste inte med säkerhet vilka trolovningar
och äktenskap som ingåtts. Samerna hade enligt Tornaeus: «altijdh lefwat uthi
sitt Echtenskap ährligen och Christeligen».304 Samernas traditioner för
trolovning och äktenskap hade han viss kunskap om. Han skriver i sin
prästberättelse att samernas hade traditioner med frieri som tog lång tid:
305
«Frijerijt går hoos Lapparna mächta long sampt till». Att Tornaeus menade
att samerna inte begick varken hor eller lönskaläge kan också bero på att han
hade ett ämbete att sköta och i egenskap av det ville framstå som att han gjorde
sitt arbete med resultatet att sedlighetsbrott inte var vanligt förekommande
bland samerna.
En som var av en annan åsikt än Tornaeus om hor bland samer var prästen
Nicolaus Lundius som var av samiskt börd. I hans tidigare nämnda
prästrelation beskriver han vad som hände på marknaden i samband med att
samerna var alkoholpåverkade: «Lapparna hafwa också en mycket hetsig natur:
De bedrifwa och giärna hor besynnerlig när de äro druckna, och wid
306
marcknadsplatsen. Emillan pigor och drängar som och offta skier».
En förklaring jag vill presentera mot bakgrund av de uppgifter Lundius ger
är att de samer som visade sig tillsammans på marknaden kan ha varit par.
Samerna behövde alltså inte ha begått hor sett från det samiska samhällets
perspektiv. På marknaden befann sig överhetens representanter som kunde
misstänka att vissa relationer var brott mot sedligheten, samtidigt som närheten
till tinget kunde ha underlättat för överheten att ta upp brotten på tinget. Fast i
och med att de i sedlighetsbrotten inblandade personerna uppgav att de tänkt
303

Tornaeus 1983 [1673], s. 45.
Tornaeus 1983 [1673], s. 46.
305
Tornaeus 1983 [1673], s. 42.
306
Lundius 1983 [1674-79], s. 15.
304

115

gifta sig, innebär den kunskap han framvisar en ensidig bild av samernas
sexuella förbindelser; de som i hans ögon begick hor på marknadsplatsen kan
ha varit etablerade par i det samiska samhället. Lundius skildring anses ha högt
källvärde, enligt Fjellström, eftersom den innehåller insikter som endast den
307
som står innanför den samiska kulturen kan ha. Han skriver att hor begås
under alkoholpåverkan, vilket kan betyda att han först och främst fokuserar på
alkoholens skadliga verkan på moralen.
Kort sammanfattande analys av sedlighetsbrotten

Tinget och rätten i Jukkasjärvi fungerade för överheten som en instans för att
kontrollera och döma sedligheten bland samerna. Samerna själva vände sig
sällan till tinget i sedlighetsbrott, förutom i ett fall av de 31 brotten mot
sedligheten där det verkar ha varit kvinnans mor och bror som tog upp saken
för rätten. När det gällde sedlighet var tinget och rätten en repressiv och
kontrollerande instans. Repressiv i meningen att rätten dömde samerna för
sedlighetsbrott och kontrollerande i meningen att prästen via den upprättade
ärenden som brott mot sedligheten eftersom han och var den som hade översikt
över sina församlingsmedlemmar. Sedlighetsbrotten är relativt jämt fördelade
över hela undersökningsperioden (se tabell 3), vilket betyder att det inte finns
några egentliga belägg för att samerna förändrade sina traditioner och
anammade kyrkans syn på att ingå äktenskap i kyrkan eller att överhetens nit
skulle ha ökat eller minskat när det gällde att ha översikt på brott mot
sedligheten.
Lennartsson menar att prästernas behandling av bondebefolkningens
traditioner kring kärlek, sexualitet och äktenskap ibland var likartade;
prästernas och folkets uppfattningar sammanföll med varandra när det gällde
sexuella förbindelser där barn fötts och fadern var okänd. Varken sexuella
upplevelser före äktenskapet eller ens barn före äktenskapet uppfattades som
308
Det finns inget i
bekymmersamt, om fadern till barnet var känd.
behandlingen av brott mot sedligheten bland samer som talar för att prästen i
lappmarksförsamlingen i Jukkasjärvi skulle ha varit förstående eller
accepterande gentemot samernas traditioner kring frieri och äktenskap. Hade
prästen i Jukkasjärvi varit förstående borde det åtminstone ha resulterat i ett
minskat antal brott mot sedligheten under undersökningsperioden, om än inte
upphörande av sedlighetshetsbrott, vilket inte är fallet.
De representationer som gavs av samerna i domböckerna var att de var
benägna att begå brott mot sedligheten. I och med att sedlighetsbrotten är jämt
fördelade över undersökningsperioden innebär det också att överhetens nit att
upprätta ärenden rörande sedlighetsbrott och försök att förändra samernas
307
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traditioner och seder i förhållande till trolovning och giftermål inte slog igenom
i det samiska samhället. Samtidigt pekar den representationen också mot
överheten; brott mot sedligheten uppfattades som en stor synd på 1600-talet.
Historikern Rudolf Thunander lyfter i sin bok om sedlighetsbrott i Småland på
1600-talet fram den ideologiska bakgrunden till sedlighetsbrotten. Kyrkans syn
på sexualitet blev strängare på 1600-talet, vilket var en uppfattning som
reformationen hade medfört. Äktenskapet ansågs vara instiftat av Gud och
därmed heligt och därför skulle fysisk kärlek vara förbehållen gifta makar.
Sedlighetsbrotten var därför ett vanligt brott i brottsstrukturen på 1600-talet.309
Även om det finns uppgifter som kan tolkas som att samerna hade sexuella
förbindelser före och utanför äktenskapet, är bakgrunden mer komplex än så,
för i andra samtida källor finns uppgifter som kan förklara varför samerna blev
involverade i brott mot sedligheten. I samtida prästrelationer framkommer det
uppgifter om att samerna hade andra seder och andra traditioner kring
trolovning och giftermål. Representationerna av samerna som osedliga pekar
således också mot dem som skapade dem, det vill säga de lokala
representanterna för överheten i Jukkasjärvi; och är inte enbart en
avporträttering av (exempelvis) samerna i detta fall. Enligt den
konstruktionistiska teorin om representation såsom sociologen Stuart Hall
310
presenterar den, konstrueras mening genom det språk som används. På
samma sätt skapas mening genom de representationer som gavs, av samerna i
detta fall, samtidigt som det pekar mot den mening överheten förfäktade. Den
meningen om att brott mot sedligheten kunde väcka Guds vrede och därmed
skulle de stävjas var ideologiskt betingat; och på grund av detta blev också
representationerna betingade på samma sätt, eftersom meningen
återreflekterades i dem.
Religionsbrotten
Brottens art och de anklagades genus

Brott mot religion var nio stycken under perioden 1668 till 1696. Dessa fall var
relativt få i förhållande till totala antalet brott. Historikern Jari Eilola har
studerat häx- och magiprocesser i 1600-talets domböcker från Gävle, Vasa och
Nystad. Dessa brott var fyra till fem procent av totala antalet brott. Eilola ser
brottens art i förhållande till psykologiska processer av projektioner. Han sätter
närmare bestämt brotten i förhållande till hur man under tidigmodern tid
uppfattade the self, som han uttrycker det. Det är innehållet i häx- och
magibrottens som är det viktiga i relation till projektioner och uppfattningar av
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jaget, inte brottens antal.311 Med hänsyn till forskning om häx- och
magiprocesser, som i juridisk mening var brott mot religionen, minskar inte
relevansen att granska dem närmare även om de var få till antalet i relation till
det totala.
En undersökning av religionsbrotten bland samerna är viktig av främst två
skäl. Det första är att de flesta ärenden rörande religionsbrott upprättades av
staten/kyrkan, alltså överheten. Det var endast vid två tillfällen som samer
312
angav samer för brott mot religionen. Det andra är att innehållet i ärendena
handlar om avguderi och trolldom, vilket i sin tur innebar en kraftig kollision
mellan samernas trosutövning och den kristna lutherska läran. Även på andra
håll i Norden var det stora konstraster mellan religiösa folkliga föreställningar
och lutherska ortodoxin. Historikern Loftur Guttormsson har i en artikel
granskat den isländska föreställningsvärlden under den lutherska ortodoxins
tidevarv. Han konstaterar att vid övergången från katolicismen till lutherdomen
under 1500-talet genomgick framställningen av övertro begreppsliga
förändringar. Begrepp, som pápiska, användes av myndigheterna för att
betecknade folkliga religiösa föreställningar som gick stick i stäv med den
lutherska ortodoxin.313
I tillägg var det vid ett tillfälle hundra samer som erkände att de höll sig till
sin egen trosuppfattning och trosutövning. I en tid när kyrkan ville att
undersåtarna i Sverige skulle bli kristna i den lutherska lärans anda, blir ett fall
med etthundra samer som erkände att de praktiserade sin egen religion något
som visar omfattningen av dem som fortfarande utövade den. Det var vid
tinget i Jukkasjärvi den 31 januari år 1687 som etthundra samer tillfrågades om
de utövade avgudiska vidskepelser med offrande vid berg och träsk och om de
använde trummor och jojkade:
Sädan wardt noga ransakat, inqvirerat och Skiärskådat, om några i
denne Församblingh, förr detta, brukat och ännu brukat några
afgudiske widhskeppellsser medelst offrande, widh bärgh och
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stoora Träsk, sampt Kåbdes eller Trummor; the pläga speela uppå,
314
medh Jåich eller särdeles Laula och stygg Melodie?

De utfrågade samerna svarade att de använde bara trummor av enfald efter sina
förfäders vanor, förutom åtta samer som berättade att de utövade sin religion.
En av de åtta satt också i nämnden. De som bekände sa att de i varje fall inte
använde sig av offerställen. Att medge att trummor användes i enfald kan ha
varit försök att skapa en förmildrande omständighet, att försöka påvisa att de
inte visste bättre när de hade använt sig av trummor. Ingen dom föll i ärendet,
men det framgår av protokollet att liknande ärenden hade varit upp på tinget
tidigare, eftersom det refereras till tidigare års domböcker för de beskrivna
ritualerna som togs upp på tinget år 1687.
De flesta av dem som var upptagna i skattelistorna kom också till det
tingstillfället. Enligt skatte- och tiondelängden för år 1687 fanns det 110 samer
uppskrivna i listan. Inte alla av de 110 betalade skatt, eftersom några av dem
som nämndes i skattelistan upptecknades som fattiga. Flera samer hade också
begett sig till Luleå, till Norge eller till Kaitum. En hade rest till Kemi
315
lappmark och betalade alltså inte skatt det året i Torne lappmark. De samer
som upptecknades som «borta» är inte inräknade i antalet på 110 personer. Det
var alltså hela den manliga delen av den samiska befolkningen som skattade
som närvarade vid tinget 1687.
Vid ett tillfälle kom en same vid namn Amund Josephson frivilligt inför
tinget:
[u]tan någons Angifwande frambar een Lapptrumba, dhen han
sade sig brukat och spelat uppå i twenne åhr medh henne Att
winna god lycka, men försäkrar, att hädan effter willia henne
Alldeles bortlieggia, och dyrka den sanna och heliga
316
trefolldigheten Gudh fader, Son och then helige Ande.

Det var det enda tillfället när en person frivilligt, och utan tillfrågan, kom fram
och berättade att han hade använt sig av en trumma. Detta hände året efter den
stora rannsakningen bland de etthundra samerna, så Amund Josephsons
frivilliga ingivande av en trumma kan ha varit en effekt av föregående års
rannsakan bland samerna.
Den längsta och mest ingående beskrivna rättssaken rörande religionsbrott
var fallet år 1671 med Jon Nilsson i Siggevaara och hans svåger Oluf Larsson
från Kautokeino, som efter marknaden år 1670 sades ha jojkat Oluf genom
314
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rökhålet på en kåta.317 Ärendet hade upprättats året före, men protokollet för år
1669 saknas. De hade med jojk och sång fått Oluf genom rökhålet. Han sa att
han hade varit berusad och kom därför inte ihåg hur han hade kommit upp
genom rökhålet och han kom inte heller ihåg om det hade förekommit jojk
eller trollsång. Då ingen av de två kunde belastas för detta beslöt nämnden att
fria dem. Det intressanta i fallet är att jojk och sång uppfattades som
«trollsång», vilket i ärendets inledningsskede framställs ha varit den bidragande
orsaken till att Oluf kom sig upp genom mynningen på kåtan. Ärendet
utvecklade sig i den riktningen att en man vid namn Erasmus vittnade att han
kommit in i kåtan och där sett Oluf som stod och höll sig fast i en stång. Han
hade hjälpt Oluf upp genom rökhålet, eftersom han trodde att Oluf ville det.
Jojken hade en central roll i annat rättsärende. Det var i fallet där Joen
Nillsson ifrån Siggevaara anklagades vid tinget den 30:de januari år 1689 för
att ha jojkat. Han hade vid skatteuppbörden samma år använt sig av sin gamla
jojk eller sjungande, «som högstbem:t Kongl. May:tz alla Lappar strängeligen
318
förbudit och för detta hårdt ifrat hafwer». Joen Nillsson dömdes till döden.
Fallet med honom visar att kungen, och kyrkan, hårt beivrade jojk.
Kyrkoherden steg vid samma års ting 1689 upp i rätten och tillkännagav att
samen Joen Nillsson från Siggevaara hade gjort märkliga oljud i kyrkan året
före.319 Fast denne var inte närvarande när han tilltalades för oljud i kyrkan och
det ålades häradsfogden att se till att han kom till nästa års ting. Det kan inte
ha varit samme Joen Nillson som dömdes till döden för jojk på samma ting,
eftersom personen med samma namn som anklagades för att ha jojkat när
skatten togs upp var närvarande vid tinget.320
Det visar sig att trummorna och jojken associerades till samernas religion,
vilken i mångt och mycket var väsensskild från den lutherska kristna ortodoxin.
Vad kännetecknade då den samiska religionen? Religionsvetaren Hans Mebius
använder ordet samisk religion och det är källorna han arbetar med som skapat
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den definitionen. Han jämför samisk förkristen religion med de så kallade
primala religioner. Dessa kännetecknas av att de bygger på muntlig tradition, är
orienterade till denna värld (eng. this-wordly), är knutna till ett visst språk eller
en etnisk grupp, utgör basen från vilken världsreligionerna utvecklas och är
sammanvävda med det sociala livet.321
Det var endast samiska män som anklagades för brott mot religionen, vilket
berodde på att den samiska tron hade den manlige schamanen, nåjden, som
central gestalt. Även om religionen också kunde vara en privatsak, för varje
individ i mening att man kunde utöva den var och en för sig som ovanstående
fall visar, hade nåjden en central roll i den samiska trosutövningen. Han var
den andlige vägvisaren som kunde försätta sig i trance för att i form av olika
djurskepnader förflytta sig till olika platser för att hjälpa sig själv och andra.
Han kunde i sitt tranceliknande tillstånd oskadliggöra andra konkurrerande
nåjder.322 Den samiska trosutövningen hade likheter med fenomen som
förekommer i de isländska sagorna om att personer med magisk förmåga kunde
lämna kroppen för att färdas fritt. Denna uppfattning existerade i hela Norden,
och inte bara i Sverige och på Island. I Sverige var dessa utomkroppsliga resor
förbjudna i de tidiga landskapslagarna. Sedermera inkluderas även förgöring
som innebar fysisk skada.323
Prästernas nit och kontroll

Prästen var den som upprättade brott mot religion i likhet med brott mot
sedligheten. Möjligheten för prästen att ha en viss kontroll över människor i
bygden uppvisar liknande mönster både i religionsbrotten som i
sedlighetsbrotten; han hade översikt både över sina församlingsmedlemmar och
över vad som hände i kyrkan under gudstjänsterna. Han var aktiv med att
upprätta ärenden, eftersom han påtalade oljud i kyrkan och kontrollerade om
församlingsmedlemmarna var närvarande vid gudstjänsterna eller inte. Anders
Dagersson från Siggevaara och Anders Pederson och Påvell Olufsson från
Tingevaara hade inte varit i kyrkan år 1668. De tre männen dömdes för att ha
begått sabbatsbrott och försummat gudstjänsten, enligt Sabattasbrottordningen
324
17:de punkten, och straffet blev böter.
När det gällde brott mot religionen var prästen aktiv i lite större
utsträckning än vid brott mot sedligheten. Han hade en verksam roll på tinget
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som initiativtagare till ärenden, vilket framkommer i fallet när kyrkoherde
Christian Elingius på tinget år 1694 initierade ett ärende om brott mot religion
mot Lars Erson i Siggevaara. Han ska ha använt sig av spåtrummor.325
Kyrkoherden sa att Lars Erson slutat med använda trummor under tiden för
Olufsmässan år 1692. Lars Erson var närvarande och sa att han övergivit
användningen av spåtrummor sedan häradshövdingen Lars Grubb hade
förmanat: «att Alla skulle afstå medh slijke Afgudiske widskeppelsser, Och
uppbränna sådanne, diefwulske Instrumenter.»326
Kyrkoherde Christian Elingius initierade även ett ärende rörande religion år
1696 mot Per Joensson i Tingevaara.327 Enligt domboksprotokollet var det
länsmannen Per Henriksson som hade berättat för kyrkoherden att Per
Joensson köpt ett föl vid Västersjön för att offra det till sina avgudar vid ett
berg, och att han var beryktad för att använda trummor för spådom. Per
Henriksson framkallades i rätten, men kunde endast berätta att han hört att Per
Joensson köpt fölet för åtta år sedan och att han inte visste något mer i saken.
Den tilltalade själv var inte närvarande på tinget utan befann sig i Norge.
Länsmännen Per Henriksson och Olof Mikelsson anmodades att söka upp
honom och föra honom till nästa års ting. Ärendet mot Per Joensson togs inte
upp på något mer ting i Jukkasjärvi.
Som kyrkoherde var Christian Elingius aktiv i frågan om religionsbrott,
eftersom han representerade den lutherska ortodoxins lära på plats i
Jukkasjärvi. I ett ärende hänvisade kyrkoherden till uppgifter som han skulle ha
fått av länsmannen, men när länsman väl fick säga sitt, visade det sig att denne
inte kunde ge några uppgifter som kunde styrka kyrkoherdens berättelse om
den anklagade. Protokollen om brott mot religion visar att jojk och sång
uppfattades som trollsång, att trosutövningen bland samer bestod av offer till
sina avgudar vid berg och vatten och att det var fråga om vidskepelse.
Spåtrummor användes tillika andra «djävulska instrument». Samernas
trosutövning tolkades som vidskepelse och avguderi av överhetens representant
på plats i Jukkasjärvi. Prästernas nit berodde på att det låg i deras ämbete att
arbeta för kyrkan räkning också när det gällde att samla in de böter som kyrkan
328
skulle ha och att uppmärksamma vilka som inte höll sig inom de ramar för
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tro och moral som gällde för den lutherska ortodoxin, och se till att
brottslingarna kom inför rätten.
Religionsvetaren Håkan Rydving menar att prästerskapet kritiserade den
samiska religionen kraftigt, eftersom det var av betydelse för prästerskapet att
ställa sig utanför den hedniska tron som de kämpade emot. Kritiken och
processerna mot samerna ökade på 1680-talet i Lule lappmark, på grund av att
prästerna då upptäckte att samerna inte var kristna.329 Tendensen att prästerna
kritiserade den samiska religionen verkar ha varit densamma i Torne lappmark,
i meningen att den diaboliserades.330 Rydving påpekar dock att missionärernas
åsikter om den inhemska religionen varierade, det fanns de som var fientligt
inställda till den medan andra var mer toleranta.331 I domböckerna från
Jukkasjärvi och Torne lappmark var dock beskrivningarna av den samiska
religionen och attributen som tillhörde den gjorda med ord som avgudiska
vidskepelser, spådom, trolldom och djävulska instrument. Beskrivningarna av
den samiska trosutövningen i Torne lappmark och kritiken mot densamma var
skarp. Den beskrivs i ordalag som framställer den som diaboliserande. Att den
samiska religionen beskrevs i sådana ordalag kan ha att göra med att prästerna i
Jukkasjärvi ställde sig utanför den religion de försökte med att få bort i sitt
arbete med att kristna samerna, i likhet med förhållandena Rydving menar
rådde i Lule lappmark.
Samtida uppgifter om den samiska religionen

Det finns uppgifter i andra källor än domböckerna som kan ge kunskap om
samernas religion så som den såg ut på 1600-talet.
Prästen Johannes Tornaeus, senare kyrkoherde i Torneå, beskriver den
samiska religionen bland samerna i Torne lappmark: «Hwadh Lapparnas
Religion widkommer, så hafwer den widh deras första ankomst till Fiällen slätt
ingen annan warit, än som idel widskeppeligheet och Afguderij».332 Han
beskriver hur samerna tidigare dyrkat sejtar som ofta var stenar, stubbar eller
pålar nedstuckna i marken. Han fortsätter beskrivningen med uttryck som att
djävulen inte hade någon makt att tala eller svara genom dessa seiter, men
fortsätter lika väl att förleda samerna genom trolltrummor. Trummorna kallar
han för djävulska redskap, som är samma beskrivning som återkommer i
domböckerna. De användes bland annat med «skråål och sammansiunganden»,
30 januari år 1685, Häradsrättens domböcker, Västernorrlands län, vol. 6, FR 654, uppslag
897 a.
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medan trollkarlen anbefaller att alla ska be. Den som de ber till är ingen annan
är djävulen och skogsguden Seitä. Enligt Tornaeus fanns de argaste
trollkarlarna i Kemi lappmark.333
Tornaeus berättelse stämmer överens med hur den samiska religionen och
trosutövningen beskrevs i domböckerna. Den var ingenting annat än avgudiska
vidskepelser med dyrkan och offer till stenar, stubbar och pålar, trummorna var
djävulens instrument som begagnades av trollkarlar, ibland med trollsång.
Hans kunskaper om förhållandena bland samerna i Torne lappmark och den
kultur han mötte görs i konkreta termer, vilket av Phebe Fjellström tolkas som
att kyrkoherden hade en god kunskapsbas.334
I Tornaeus skildring går det att läsa om hur samerna under marknadstiden
kom till kyrkan för att döpa sina barn. De vördade altarets och dopets
sakrament, som det står i texten, och de deltog flitigt i de kyrkliga
ceremonierna både i de svenska och i de finska församlingarna. Han nämner att
innan samerna blev kristna begravde de sina döda i skogen i ett ihåligt träd.
Begravning av de döda hade emellertid gått över till att prästen reste till orten
där den döde låg begraven och där höll han en ceremoni för den döde med den
närvarande släkten. Efter begravningen följde gravöl.335
Tornaeus uppgifter om att samerna blivit kristna i den meningen att de
ärade och följde de kristna traditionerna och ceremonierna stämmer inte med
de uppgifter som framkommer i domböckerna genom de brott mot religionen
som tas upp. Trots att ärendena om brott mot religion var relativt få under
undersökningsperioden behöver det inte ha inneburit att den samiska
religionen hade försvunnit. De få brotten mot religionen som ändå kom fram i
ljuset kan bero på att de innebar dödsstraff. Det är mycket troligt att samerna
var införstådda med det och därmed höll sin religion och religionsutövning
dold för överheten. Dessutom är det troligt att den samiska religionen och den
kristna tron kan ha existerat sida vid sida under denna tid. Tornaeus beskriver i
sin berättelse hur samerna offrar i kyrkan:
När deras Renkalfwar dö, offra dhe en kalfhudh på Altaret under
Prästens Fötter, och på Predikestolen wäl många, medh hufwufet,
hornen och klöfwarna sammanhängiande (hwilka dhe sijna Seiter
fordom offrat hafwa) twifwels utan, at dhe där igenom bätre lycka
336
förwänta.
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Denna beskrivning visar att samerna anammade den kristna tron, men
samtidigt inte såg någon konflikt i att ta in sina egna traditioner och riter i
kyrkan.
Religionshistorikern Brita Pollan som har skrivit om (samisk) schamanism
bland samerna, menar att missionärernas och prästernas källor med uppgifter
den visar att samerna inte var kristna vid ingången av 1700-talet. De källor hon
främst hänvisar till är av missionärerna Thomas von Westen och Isac Olsen.
Von Westens information om samisk religion ligger till grund för exempelvis
Johan Randulfs berättelse om samernas mytologi, religiösa föreställningar och
praxis och Hans Skankes reduktion av von Westens uppteckningar. Olsens
berättelse om samisk religion från år 1717 heter Om lapparnes vildfarelse og
overtro.337 De källor som Pollan refererar till är från början av 1700-talet och
gäller missionen i Norge. Som jämförelse menar Rydving att en religiös
enkulturationsprocess pågick mellan åren 1670 och 1740.338 Forskningsresultat
visar att samerna överlag inte oreflekterat kan betecknas som kristna på 1600talet; kristna i den meningen att de erkände den lutherska kristna ortodoxin
som sin religion.
Kort sammanfattande analys av religionsbrotten

Det var skillnader mellan överhetens uppfattning och samernas uppfattning när
det gällde religion; överheten menade att samernas trosutövning skulle ersättas
med den kristna lutherska tron. Det har inte varit avhandlingens huvudsyfte att
diskutera huruvida samerna var kristna eller inte i Torne lappmark på 1600talet, eller i vilken utsträckning de kunde tänkas ha varit kristna, eftersom jag
ämnar belysa gränsen mellan överheten och den samiska kulturen och det
samiska samhället. Jag har heller inte diskuterat hur den samiska religionen var
utformad i hela sin omfattning. Det jag istället har lyft fram är de element som
skilde sig från den kristna tron. De främmande elementen representerade det
som var annorlunda i samernas religion i jämförelse med den kristna.
Det fanns en klar skillnad mellan den kristna tron och den samiska, och
vissa element i den samiska religionen kom i fokus när det annorlunda i den
skulle inringas och definieras av överheten. När det gällde brott mot religion
var skillnaderna uppenbara, genom att överheten betraktade den samiska
religionsutövningen som avgudliga vidskepelser och trolldom med djävulska
instrument. Trosutövningarna beskrevs vara av diabolisk karaktär. Samerna
uppfattades därför som att de i sin trosutövning hade kontakter med Djävulen.
Idéer om att samerna i Norden bedrev trolldomskonst och avguderi hade
på 1600-talet fått starkt fäste, men hade uppstått långt tidigare. I skrifter av
337
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författaren Saxo som skrev krönikor och av Olaus Magnus finns det belägg för
att kungarna i Norden hade försökt få kunskap om samernas trolldomskonst.
Amtmannen Hans Lilienskiold använde sig av Saxos och Olaus Magnus skrifter
när han själv beskrev situationen om trolldom bland samer i Finnmark. Han
arbetade bland annat i statsförvaltningen som sekreterare vid den norsk-danska
ambassaden i Stockholm mellan 1672 och 1673, och hade därmed insikt i den
svenska nordområdespolitiken Han menade att de svenska kungarna på 1500och 1600-talen hade försökt bekämpa trolldomen bland samer i norra Sverige
genom att bygga kyrkor och skicka dit präster för att komma till rätta med
ondskapen. Samerna härmade sina förfäders hedniska seder och bruk, och
därför det var svårt att omvända dem. Samerna var därmed ärftligt belastad
339
med trolldom, enligt honom.
Det existerade alltså uppfattningar bland lärda och intellektuella om att den
demonlogiska läran340 och samernas trosuppfattning och trosutövningar kunde
sättas i samband med varandra. Trolldom var en farlig realitet där Djävulen
stod bakom densamma. Det hade djävulspakt som sin utgångspunkt och därför
skulle den ringas in och förstöras. Historikern Bengt Ankarloo skriver att
definitionen av trolldom hade påverkats av demonologiska och juridiska
föreställningar som förhärskade på kontinenten. Teologerna påverkade
definitionen av trolldom och Hovrätten och kungen sökte deras råd i olika
trolldomsbrott. På ett ideologiskt plan definierades trolldomsbrotten som
förbrytelser mot Gud, en utveckling som först och främst berodde på de stora
förföljelserna mot häxor på 1670-talet. Den ideologiska förändringen fick också
djupare nedslag i lokalsamhällena i Sverige i och med att prästutbildningarna
fick förankring i lokalsamhällena. Fogdar och lagläsare kunde med praktisk
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handling arbeta för att bekämpa synden ute i bygderna tätare upp mot
lokalbefolkningen ute i landet.341 Historikern Linda Oja skriver kommer i
avhandlingen Varken Gud eller natur. Synen på magi i 1600- och 1700-talets
Sverige fram till att olika magiska handlingar hade en sammanfattande
beteckning, djävulskap. Magi var ett sätt att uttrycka avsky genom att Satan
personifierade det onda medan Gud stod för det som var rätt och gott.342
Etnologen Ingvar Svanberg och historikern Mattias Tydén menar att staten i
1600-talets Sverige identifierades i enlighet med religionen. Religiösa
minoriteter hade en liten plats i Sverige, eftersom en av stormaktstidens
målsättningar var att upprätthålla den lutherska konformismen i Sverige.
343
Religionen var det kitt som höll ihop landet, inte språk eller nationalitet.
Det som skiljer brott mot religion bland samerna i Jukkasjärvi jämförelse
med häxförföljelserna och -processerna är att samernas trosutövning inte ens
uppfattades som en religion, menar jag. De påstådda häxorna och deras
handlingar placerades i förhållande till teologiska uppfattningar och den
rådande ideologin. Detsamma gällde förvisso samerna, men deras trosutövning
uppfattades som bestående av ett sammelsurium av riter där till och med
kristna ritualer kunde inkorporeras. De inte bara skred över gränsen för vad
som uppfattades som synd och okristligt som häxorna gjorde; de gjorde också
de kristna riterna till sina egna riter. Detta skiljer sig från hur de påstådda
häxorna opererade. De lärda under denna tid hade bevisligen konkreta
uppfattningar om samernas trosutövning och tydliga idéer om vad det berodde
på. Samerna var avgudadyrkare och trollkarlar vilket berodde på att de var
ärftligt belastade, eftersom de upprepade sina förfäders seder och bruk.
Religionsbrotten mot samerna i Jukkasjärvi kan därmed speglas i
förhållande till föreställningar om trolldom som begånget brott mot Gud;
föreställningar som på 1600-talet befann sig på ett ideologiskt plan. Det var
den lutherska konformismen som skulle vidmakthålla den kristna läran.
Representationerna som gavs av samerna i domboksprotokollen när det
handlade om brott mot religionen syftar åt två håll: mot samerna och deras
avguderi, och mot överheten och den rätta tron. Samernas jojk betecknades
som trollsång och deras offer vid berg och sjöar var inte annat än avgudeliga
vidskepelser. I samtida litteratur finns uppgifter om att samerna kombinerade
sin trosutövning med den kristna genom att som exempel lägga tributer vid
kyrkans altare. Så under en tid när den lutherska kristna ortodoxin skulle nå
fram till alla Sveriges undersåtar, visar det sig att samerna inte var kristna på det
341
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sätt som kyrkans män ville. Representationerna pekar också mot dem som
definierade vad som var trolldom och avguderi, vilket beror på orsaken till
intresset för trolldom och konsekvensen av fascinationen för det. Trolldom var
en synd som skulle bekämpas, samtidigt som den hade en annan dimension då
det var ett brott utan mot Gud som skulle bekämpas. Brott mot religionen var
viktiga att stävja för att religionen – den lutherska konformismen – var det som
höll ihop landet.

Överheten och brott mot sedligheten och religionen
bland samerna
Det var när samerna drabbades av händelser som grep in i deras vardag på ett
brådstörtat eller oväntat sätt, som dråp och mord gjorde eller när deras
trosuppfattning kom att brytas mot den kristna, som rättsärendena beskrivs
relativt omfattat i domböckerna. Inte enbart tro och religion beskrevs
omfattande, utan också de människor som var involverade i sedlighetsbrotten
fick sin individuella bakgrund beskriven.
När samerna drogs inför rätta hade prästen en viktig ställning i
upprättandet av ärenden. Han var också den person som hade översikt över
dem och mötte dem regelbundet i kyrkan och vid skatteuppbörden. Hans roll
var betydelsefull också för att han var den som var kyrkans representant på
plats. Prästen hade en regelbunden kontakt med samerna och hade samtidigt
uppsikt över tro och moral. Prästerna var del av överheten på lokal nivå, och
var också ansvariga för att upprätthålla ordningen när det gällde tro och
sedlighet.
Prästernas bidrag till religionsbrotten, tillika i trolldoms- och
vidskepelseprocesserna mot samerna i Lappmarken under 1600- och 1700talet, var betydande. De utförde egna efterforskningar för att se om samer
utförde ritualer som tillhörde den samiska tron. Även om processerna inte
överläts till den andliga rätten, kyrkans jurisdiktion, låg det i prästernas intresse
att delta både i förundersökningar och under processernas gång. I hur stor
utsträckning de förhörde misstänka utanför tinget går det inte att svara på, men
de hade en aktiv roll i processerna i Lappmarken på grund av att de var både
344
själasörjare och väktare av tro och moral. Fokus i dessa ärenden var på offer,
trummor och jojk samt de fysiska attributen som ansågs tillhöra samernas
religionsutövning, även om attributen sällan förekom eller förevisades på
tinget.
Även i sedlighetsbrotten hade prästerna en aktiv roll. Prästerna hade
översikt över sin församling och kunde se om någon av de kvinnliga
församlingsmedlemmarna hamnat i oangelägenheter, som de uppfattade det.
344
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Det var sällsynt att samerna blev involverade i ärenden om sedlighet genom
rykten, vilket styrker förklaringen att det var prästen som var den som
upprättade
ärendena
gällande
sedlighet
eller
gjorde
andra
överhetsrepresentanter uppmärksamma på brott mot sedligheten; personer som
i sin tur upprättade ärenden. Prästen verkar inte ha tagit initiativ till ärenden
baserade på rykten som gick i bygden, förutom i ett fall om brott mot
religionen när han refererade till att han fått uppgifter från länsmannen att en
same som utförde offer. Länsmannen kunde dock inte styrka prästen uppgifter
längre än till att han hört att mannen i fråga hade köpt sig ett föl.
Flera slutsatser kan göras i samband med diskussionen av brott mot
religionen och brott mot sedligheten. Den första är att domboksprotokollen är
detaljerade och noggrant beskrivna när det gällde grova brott som
religionsbrott. Den andra är att prästens roll var viktig när det handlade om att
försöka upptäcka och stävja de två formerna av brott. Den tredje är att
representationerna av samerna i domböckerna pekar mot ett meningsskapande
som befann sig på ett ideologiskt plan. Samerna framställdes som
avgudadyrkare, vilket är en representation som även pekar mot bakgrunden för
denna framställning; överheten var statsmaktens ideologi. Representationerna
om samerna hänvisar till att de var osedliga och avgudadyrkare, vilket måste
speglas i det större ideologiska perspektivet; att brotten mot sedligheten och
religionen störde ordningen på jorden och var därmed ett hot mot Gud både
kungen och Gud. Dessa brott kvästes inte bara bland samerna, utan också
bland övriga befolkningen i Sverige på 1600-talet. Följaktligen går det att
konstatera att kulturella särdrag var oönskade.
De ideologiska föreställningarna som existerade implementerades hos
befolkningen genom kyrkan och framförallt rättsväsendet. De innebar också
en, för att kalla det, extrem relativism i och med att det inte fanns något
intresse hos överheten vare sig på nationell nivå hos hovrätterna och kungen,
eller på lokal nivå i kyrkorna och på tingen ute i bygderna att ta i beaktande
kulturella egenarter. Istället skulle de seder och traditioner som föll utanför
ramarna av de ideologiska föreställningarna som existerade på 1600-talet
bekämpas. I brott mot religion och brott mot sedligheten pekar
representationerna av samerna mot överheten och det ideologiska imperativ
som existerade under denna period. Historikern Per Sörlin lyfter fram att
forskning om trolldomsprocesser har från och med 1990-talet bland annat
betonat att i och med reformationen och motreformationen kom den kristna
läran att fungera som en politisk ideologi.345
Jag ska gå djupare in i diskussionen om att de bilder som pekade mot
samerna hade bakgrund i ideologiska föreställningar och ställa frågan om vad
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det ideologiskt färgade intresset kunde ha bottna i förutom att vara den
historiskt samtida fungerande politiska ideologin.

Konstruktionen av en kultur
I ny kulturhistoria är språk och representation viktigt. Kulturer är texter som
kan läsas, vilket innebär att delar av litteraturvetenskapernas tradition kring fler
olika tolkningar av ett material övertas. En följd av detta är att fokus förskjuts
från den materiella och strukturella verkligheten till kulturens tolkningar och
representationer av den. Detta är en problematik som jag har tagit upp i
kapitlet om teori och metod i samband med diskussionen av den
konstruktivistiska teorin om representation. De sociala aktörerna skapar
mening genom att använda språket och andra system för representation.
Mening gör världen meningsfull och därmed kommunicerbar att förmedla till
andra. Historikern Erling Sandmo påpekar att kulturhistoria skiljer sig från
mentalitetshistoria på en springande punkt; det yttre och det inre. I
kulturhistoriska studier blir människor produkter av en kultur som
manifesterar sig runt dem, inte tvärtom. Det är det yttre som är betydelsefullt
346
för kulturhistoriska studier.
Gestaltningen av mötet mellan samer och överhet utifrån ett
kulturhistoriskt perspektiv innebär att den kultur som omger människorna,
samerna i detta fall, är en maktkultur. Att ha makt eller att utöva makt är
därmed betydande för att kunna beteckna, sortera och ordna. För samernas del
innebar detta att deras kultur som den presenteras i domböckerna skapades av
överheten. Överheten hade makt och möjlighet att göra en sådan konstruktion
av samernas kultur, eftersom att domböckerna är produkter från den.
Överhetens konstruktion av samernas kultur var som mest tydlig när det gällde
sedlighets- och religionsbrott. Representationerna gavs av samerna som osedliga
och att de utövade avgudiska vidskepelser och var behäftad med trolldom som
gick i arv.
Domböckerna visar också en riktig bild av den historiska verkligheten som
den såg ut på 1600-talet och är inte en konstruktion i den vidaste betydelsen.
Men i och med att överheten producerade dem och därmed gav sina
representationer av samerna i de källorna, menar jag att det är mer fruktbart att
fokusera på vilken kultur som konstruerades i och med detta, snarare än att
frågan huruvida de visar en mimetisk bild av samernas kultur på 1600-talet
eller inte.
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Jag har gjort jämförelser med resultat från rättshistorisk forskning vilket har
resulterat i slutsatsen att statsmakten beivrade samma brott på andra ting i
Sverige under 1600-talet som på tinget i Jukkasjärvi. Samerna betraktades av
statsmakten som undersåtar i likhet med de människor som mötte upp på
tinget i Njurunda, i Borgå län och i Torna härad, vilket jag berört tidigare. Att
samma former av brott beivrades i övriga delar av Sverige kan te sig självklart
eftersom samma ideologiska imperativ implementerades genom rättssystemet.
Fast samtidigt finns det en fara i att ändå acceptera de jämförande resultaten.
Det går inte att nöja sig med slutsatsen att brott bland samerna beivras på
samma sätt som i övriga Sverige. Istället måste man ställa frågan varför det
fanns en underlåtenhet hos statsmakten att tillvarata samernas seder och
traditioner som tillhörde dem och deras kulturer.
Att statsmakten behandlade samerna som alla andra undersåtar i Sverige på
1600-talet har bland annat att göra med att rättsorganisationen och
rättssystemet centraliserades under den tiden och med att de lagar som gällde i
Sverige naturligtvis gällde alla människor som kom inför tinget. Det som
brottsmönster i Jukkasjärvi visar, i jämförelse med andra brottsstatiska
undersökningar, är att statsmakten behandlade och uppfattade undersåtarna i
Sverige likadant, samtidigt som det visar att rättssystemet i Sverige nådde ut i
bygderna över hela landet. Men när allt kommer omkring existerade det inte en
folklig kultur i Sverige, även om mönstren för brottstrukturerna på tinget i
Jukkasjärvi visar liknande drag som för ting på andra håll i Sverige. Att, i en
vetenskaplig diskussion såsom denna, «normalisera» samerna i meningen att
anta de skulle ha haft samma kulturella uttryck som bönder i södra Sverige mot
bakgrund av de slutsatserna, vore att essentialisera kulturer i Sverige till en
kultur.
Överheten hade tolkningsföreträde i dessa ärenden både som producent av
domböckerna och för att tinget var en åklagande myndighet där representanter
för statsmakten kunde upprätta allmänna åtal mot personer som uppfattades
som brottslingar. Historikerna Seppo Aalto, Kenneth Johansson och Erling
Sandmo har betraktat den oändliga historien om tinget som en arena för
kulturkonfrontationer som en kamp om rätt och en kamp för definitioner. De
lyfter fram frågan om maktförhållanden på tinget och hur det förhållandet tog
sig ut:
What happened in court was not a power struggle in the simple
sense that two groups – the people and the authorities – were
trying to gain mastery over each other. The court was rather a
focus of power, an institutional framework surrounding a power
347
that was there already.
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Rätten i Jukkasjärvi handlade om makt som redan existerade på tinget, när
brott mot religionen och brott mot sedligheten togs upp i rätten. Även om det
inte går att applicera nutida juridik på den historisk samtida kan en parallell
dras, dock anakronistisk, genom att säga att dessa ärenden gick under allmänt
åtal. De inblandade personernas medverkan behövdes inte för att väcka åtal,
vilket är kännetecknande för allmänt åtal. Det handlade inte heller om en
juridisk diskussion eller om att lösa ett juridiskt problem, utan om att följa
regler, vilket kunde göras i och med det maktförhållande som rådde på tinget;
och följaktligen var vissa sexuella förbindelser inte tillåtna och vissa trosuttryck
och religiösa ritualer såg som brott mot religionen, vilka reglerades i olika lagar
och förordningar. Att följa reglerna gjordes i en argumentation om den
tilltalade var skyldig eller inte, vilket jag återkommer till längre fram i detta
kapitel.
De ärenden som har tagits upp i kapitlet handlade inte bara om kyrkans nit
i att söka upp människor som agerade «fel» och att påbörja ärenden om
sedlighet och religion, utan också om överhetens syn på den samiska kulturen.
På det empiriska planet har jag tittat på de ärenden som överheten initierade på
tinget, vilka först och främst var sedlighets- och religionsbrott. Överheten som
producerade domböckerna hade möjlighet att definiera vad som var accepterat
beteende och vad som inte var accepterat beteende. De representationer som
gavs av samerna i domböckerna var att de var osedliga och att de utövade
avgudiska vidskepelser och trolldom.
Överhetens berättelse i domböckerna handlar därmed också om hur den
samiska kulturen till viss del begränsades i sina egna kulturuttryck på grund av
att den svenska överheten hade makt och möjlighet, genom tinget som sin
kanal, att bestämma vad som var accepterat att tro på och vad som var
accepterade sexuella förbindelser mellan människor. Överheten skapade en
«kultur» runt samerna som blev till en kultur med uttryck som till vissa delar
inte accepterades av överheten. För den kultur som överheten konstruerade
runt samerna var på de punkter där kulturuttrycken skilde sig, inte på de
punkter där uttrycken var mimetiska med varandra.
Enligt Homi K. Bhabha innebär kultur imitation och identifikation.
Kulturer har sina speciella generaliseringar, mimetiska narrationer,
tidsuppfattningar och omfattas av sin egen serialitet, sina egna seder och med
348
en egen koherens. I och med att överheten inte letade efter mimetiska
kulturuttryck i samernas kultur innebar det att den kultur som skapades runt
samerna i domböckerna var en som istället handlade om det som var
annorlunda. En kultur med annorlunda kulturuttryck som istället visade en
värld av osedlighet och trolldomsutövning. Den kultur som kom att
manifesteras runt samerna av överhetens representanter, såsom den framstår i
348
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domböckerna, var istället en motbildskultur mot de ideologiska föreställningar
som fanns på den här tiden. Hade traditionerna och sederna som tillhörde
samernas kultur varit mimetiska med de kulturuttryck som överheten
representerade hade ärenden inte upprättats.
En (makt)diskurs ska emellertid inte tolkas som allt för auktoritär eller
enhetlig, och ges allt för stor betydelse, i meningen att man antar att överhetens
försök till kontroll av samernas kulturuttryck fick genomslag i det samiska
samhället. En tolkning i linje med att överheten hade inverkan på de samiska
traditionerna, sederna och kulturuttrycken, är när allt kommer omkring inte
passande eftersom det inte framkommer i domböckerna huruvida samerna
verkligen tillägnade sig andra seder och kulturuttryck. De var trostoleranta och
inkorporerade ritualer och religiösa uttryck i sin egen religion, vilket kan ha tett
sig som att de accepterade och till och med konverterade till kristendomen.
Inte ens om det framstår som att samerna tillägnade sig andra seder och
traditioner får det okritiskt tolkas som att samerna verkligen tog till sig andra
syn- och tankesätt. Samerna bodde långt ifrån rättssystemets centrum i
Stockholm, och hade andra kulturella uttryck som inte sammanföll med de
dekret som förkunnades i den kristna lutherska andan; det samiska samhället
och samernas seder och traditioner kan därmed ses som en koloni i
överensstämmelse med Homi K. Bhabhas diskussion. Bhabha skriver om
gränssituationen mellan metropol och koloni, med utgångspunkt i
missionärernas möte med de koloniserade infattat i Sly Civility. Bhabha
uppmärksammar att gränsen kan vara otydlig mellan de i kolonin och
kolonialmakten, och tar Storbritannien och dess kolonier som (geografisk)
utgångspunkt. Gränsen mellan metropol och koloni är otydlig, eftersom de
koloniserade godtar allt (civility), men passar in allt i sin egen världsbild (sly).349
I sökandet efter auktoritet och makt samtidigt med en pågående process av
kulturell differentiering blir det svårt att fixera objekten för kolonisering.
Bhabha uttrycker detta på följande sätt; «[a] desire for ‘authorization’ in the
face of a process of cultural differentiation which makes it problematic to fix
the native objects of colonial power as the moralized ‘others’ of truth».350 Av
detta skäl borde intresset från överhetens sida för samernas kultur, seder och
traditioner, ha ökat när gränsen mellan samerna som «dem» och
överheten/statsmakten som «oss» var svår att se och tillgodogöra sig, eftersom
samerna inkorporerade exempelvis kristna trosuttryck och ritualer i sin egen
religion.

349
350

Bhabha 1994, s. 93-101.
Bhabha 1994, s. 100.

133

Intresset för «det annorlunda andra»
Det som var i fokus i ärendena om brott mot religionen och mot sedligheten
var rättssakernas innehåll och hur det innehållet korresponderade eller snarare
hur det inte korresponderade med det beteende som uppfattades som «det
rätta». De upprättade rättsärendena omfattar inte de svarandes egen historia i så
stor utsträckning.
De inblandade personerna kan ha berättat sin version av händelsen även om
det inte alltid framkommer i domboksprotokollen. Fast det kommer fram både
i sedlighetsärendena och i religionsbrotten att de inblandade parterna berättade
sina versioner av händelserna som föregått rättssaken. I sedlighetssakerna finns
det uppgifter om att de involverade personerna hade tänkt gifta sig. I
religionsmålen gav de inblandade samerna omfattande förklaringar om vad
händelserna hade berott på och de bedyrade att de inte utövade sin egen
religion, och hade det skett hade det varit med stor enfald.
Dessa brott ger en fingervisning att överheten försökte beivra de traditioner
och uppfattningar som ansågs hota den rådande ordningen och som låg utanför
vad som uppfattades som konformt beteende. I Jukkasjärvi gick förhållandet
mellan överhet och människor endast i en riktning – från överheten till
samerna, eftersom brott mot sedligheten och religionen med samer som
svarandepart upprättades av överheten. Att tinget fungerade som en åklagande
myndighet och kunde ställa människor till svars utan deras medgivande,
berodde på två orsaker; att rätten ‘förkroppsligade’ makten och utövade makt
när det handlade om sedlighets- och religionsbrott och på att förhållandet på
tinget mellan överheten och samerna formaliserades kraftigt till överhetens
fördel. Vid brott mot sedligheten och mot religionen behandlades samerna som
del av ett kollektiv, aldrig som individer; ett åtal och en dom mot individen var
också ett underkännande av hela den samiska kulturen. Att de behandlades
som att de var del av ett kollektiv i dessa ärenden beror på den centraliserade
rättsorganisationen. Sociologen Peter Stein menar att uppkomst av en
centralmakt betyder ofta uppkomsten av ett rättsligt system. När en
centralmakt har etablerats blir förhållandena mellan den myndigheten och
människorna som möter denna myndighet mer formella.351 Samernas
traditioner och seder som överskred gränsen för det som var tillåtet,
behandlades på tinget som att de tillhörde det samiska kollektivet, även om
brotten hade begåtts av enskilda individer.
Ärenden om sedlighet och religion var intressanta för dem som stod utanför
den samiska kulturen, eftersom de innehöll «det annorlunda». I historikern
Gunlög Furs artikel om bland annat Gunnila Jonsdotter framkommer
tidigmoderna konstruerade föreställningar både om den samiska kvinnan
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specifikt, och om samer generellt kopplade till sexualitet/kön, och tro/religion.
Hon var anklagad för tre lönskaläger och för trolldom. Kvinnorna: «de
representerar det hotande gränslandet, det monstruösa, det okontrollerade».352
Överhetens uppmärksamhet mot brott mot sedligheten och religionen berodde
på två orsaker som jag ser det; att beivra uppträdanden som uppfattades som
regelvidriga och intresset för det annorlunda. Hans Mebius menar att i
Tornaeus prästrelation finns exempel på kyrkans demonisering av andra
religioner, samtidigt finns där en ambition om att beskriva den.353 Intresset för
de fysiska attributen som betecknades som diaboliska och avgudiska hade att
göra med att innehållet i trolldomsbrotten förändrades under 1500- och 1600talen i jämförelse med medeltiden, från den fysiska skadegörelsen till den
354
andliga och religiösa sidan av brotten.
Att ingripa mot beteenden och traditioner samtidigt som det låg ett intresse
i det kan uppfattas som en paradox, men Robert J. C. Young menar att det
istället är frågan om ambivalens. Young påpekar i sin bok Colonial Desire:
Hybridity in Theory, Culture and Race från 1995 att kultur alltid har innehållit
en dissonans i meningen att kultur aldrig har varit stabilt till sitt innehåll och
uttryck – det finns ingen kulturell essens. Han visar med hjälp av viktoriansk
rasteori att kultur alltid är föränderlig snarare än fixerad, och är färgad av
skillnader med ett begär efter «det annorlunda». Det annorlunda kallar han för
the otherness.355 Han menar att det finns en ambivalens i kultur som
egenidentifikation, the same, och kultur som otherness, sökande efter det
annorlunda. Kultur är inget naturligt eller organiskt i sig just på grund av
sökandet efter «det annorlunda». Genom att en kultur visar intresse för «det
annorlunda» blir kultur aldrig frågan om innehav av en essens.356 När överheten
intresserade sig för brott mot religionen var det snarare frågan om att situera
essensen i den egna kulturen, än essensen i samernas kultur.
Historikern Linda Oja menar att bildade män på 1600-talet använde magi
som motbild för vad de inte ville vara och inte ville stå för. Magi blev en faktor
i det andra som var sammankopplad med «de vidskepliga andra». Den
placerades i sociala och tidsmässiga förhållanden. Grupper som bönder,
kvinnor, barn, samer och lösdrivare placerades i den kontrastering som var
social. De bildade männen såg på «de vidskepliga andra» som en kontrast till
den positiva självbild de hade om sig själva som upplysta, förnuftiga och
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progressiva.357 Detta innebär att brott mot religionen, och brott mot
sedligheten för den delen, användes för att skapa en motbild för den kristna
tron. Kyrkans uppfattning var att äktenskap och barn skulle manifesteras
genom giftermål i kyrkan, och religionen var den lutherskt ortodoxa som
endast kunde utövas i enlighet med kristna ritualer. «De annorlunda andra»
med «de annorlunda» traditionerna lyftes fram som en motbild till den rätta
tron och de riktiga traditionerna och sederna. Och motbilderna inte bara lyftes
fram, utan de behövdes också för att spegla det som «rätt» och «riktigt».
Representationerna av samerna, som både pekar mot samerna och mot dem
som representerade samerna, befinner sig alltså i skilda förklaringssfärer, som
inte får ses det som att det var fråga olika framställningar. I och med att de
återfinns i ett och samma material, skapade av en och samma producent vilket
var statsmakten, i ett forum som den kontrollerade, har de två skilda syftningar:
till den som representerar och till den/de som blir representerade. Att
representationerna upplevs som att de går i olika riktningar har att göra med
den tolkning jag gjort av dem och på att jag fördjupat mig i representationernas
bakgrund. Det var alltså inte frågan om flera olika representationer som
existerade parallellt.
Även om jag tidigare i kapitlet har jämfört brott mot religionen hos
samerna med häxprocesserna som pågick under samma tid och brott mot
sedligheten hos samerna med sedlighetsbrott som en del av brottsstrukturen i
hela Sverige på 1600-talet, är aspekten om intresset för det som var annorlunda
viktig att lyfta fram. Brotten mot sedligheten och religionen bottnade i
sökandet efter Den Andre och det annorlunda. Det innebar att den kulturella
essens som överheten påförde samernas kultur hade sin grund i att överheten
ansåg att samernas seder och traditioner var annorlunda. Hur definierades det
som uppfattades som annorlunda i samernas kultur?
När det gällde framställningar av samernas kultur var det exotismen, den så
kallade sameexotismen, som representerade det som var annorlunda i samernas
kultur. Konsthistorikern Eli Høydalsnes visar i Møte mellom tid og sted. Bilder
av Nord-Norge hur Nord-Norge har blivit representerat genom konst. Den
konst hon studerar är den som avbildar Nord-Norge samt den avbildad av
konstnärer som har anknytning till området. Hon tar naturligtvis upp konst
om samer i diskussionen om Nord-Norge som alteritet, det andra. Samerna,
deras liv och kultur framställdes som «det andra» i den så kallade
«sameexotismen». Den grundlades redan på 1550-talet genom de bilder och
skriftliga uppgifter som gjordes i beskrivningar av samer. Olaus Magnus verk
Historia de gentibus septentrionalibus från år 1555 fick en efterföljare i Johannes
Schefferus verk Lapponia från år 1673. Den senare räknas som ett standarverk
för sameskildringar i text och bild. De sameikonografiska metabilderna av
357
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samerna visade temata som ‘same på skidor’, ‘nåjd med trolltrumma’ (i
djävulens makt), ‘same med ren’, ‘samisk mor med barn’, ‘björnjakt/björnfest’,
‘tillbedjan av seite’, ‘fiske’ och ‘sameläger med kåtor’. Uppfattningen om
samerna som exotiska konserverades och existerade i oförändrad form in på
358
1800-talet. Även om tolkning för illustrationer/avbildningar i konsthistoria
med största säkerhet skiljer sig från tolkningar som görs av texter i historia, vill
jag ändå ta upp Høydalsnes undersökning, eftersom hon utgår ifrån
avbildningar av samer som gjordes under samma tid som källmaterialet jag
arbetar med kom till.
Sociologen Edward Said menar att skapandet av en essentialistisk
representation av det främmande och annorlunda manade fram diskursen om
‘vi’ som stod för utveckling och framsteg i förhållande till de främmande ‘dem’
som stod för det barbariska, ociviliserade och outvecklade.359 För samernas del
innebar det att de uppfattades som vildar. De var endast objekt i svenskarnas
drömmar om att erövra land och hitta metall, och var också ett objekt för deras
360
Høydalsnes menar att inom
missionssträvande, menar Gunlög Fur.
sameikonografin smälte bilder om samerna som inåtvända, passiva, vilda,
barbariska och hedniska ihop i konstruerade föreställningar om det primitiva.
Samerna avbildade som exotiska vildmän var den västerländska civilisationens
andre; det vill säga de som stod utanför civilisationen.361 Young påpekar
emellertid att ingen kultur är essentialistisk i sig även om det kan framstå så i
de representationer som görs av en kultur. Då en kultur behöver en annorlunda
och främmande kultur för att kunna söka efter och beskåda det som är
annorlunda i en annan kultur, blir inte kultur(en) essens. Kärnan i kulturen
blir istället flytande och essensen behöver därmed också återskapas gång på
gång för att en kultur som är essens ska kunna upprätthållas.
Här handlar det om den kultur som överheten skapade runt om samerna
genom olika representationer vill jag förtydliga. Representationerna av samerna
som annorlunda i domböckerna pekar i riktning mot de ideologiska
föreställningar som existerade i Sverige på 1600-talet. Samtidigt pekar den
samtida sameikonografin mot att samerna representerade det exotiska i
överensstämmelse med Høydalsnes slutsatser om sameexotismen i konsten.
Domböckerna gav representationer av samerna som osedliga och som
praktiserande avgudadyrkare, och sameikonografin under samma tid pekade
358
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mot att de var exotiska. Både de barbariska/primitiva och de exotiska
representationerna av samerna pekar i en och samma riktning; mot «det
annorlunda». I bilderna av Nord-Norge blev samerna «det andra» genom
exotisering, medan samerna blev «det andra» i domböckerna från en svensk
lappmark genom att de framställdes som ociviliserade, vilket i sin tur kunde
uppfattas som att de även var barbariska.
I sammanhanget för denna avhandling blir därmed sedlighetsbrotten och
även religionsbrotten lika mycket fråga om intresset för det annorlunda, vilket
var de seder och traditioner som inte överensstämde med uppfattningar om
konformt beteende, som fråga om att beivra beteende som var brottsliga enligt
den rådande lagen. Fascination för både traditioner som beteendemässigt bröt
mot lagen och intresse för det annorlunda – «det barbariska». Även om det inte
går att uttala sig om vilken mening eller mål en lagbalk hade eller vilken
362
intention lagstiftarna hade med lagbalken, var den stora koncentrationen av
ärenden som överheten upprättade brott mot sedlighet och brott mot religion
en stark indikation på att det fanns ett intresse för dessa ärenden. Därmed inte
sagt att samernas kultur inte var essens, men såsom representationerna av
samernas kultur i domböckerna kan förklaras var det en essentialistisk kultur
som överheten skapade runt samerna. De representationerna är baserade på vad
överheten uppfattade som annorlunda i samernas kultur och i det samiska
samhället.
Även vid de tillfällen när rättssakerna som representerade «det annorlunda»
inte återkom med jämna mellanrum eller var få till antalet, innebar ärendena
ändå att fascinationen för och representation av det annorlunda fortlevde,
såsom brott mot religionen. Man skulle kunna tänka sig att de ärenden som var
få till antalet och som också var mindre frekvent förekommande på tinget
skulle ha inneburit att intresset för det annorlunda från överhetens sida skulle
svikta till slut. Men i och med att den kristna tron och läran uppfattades som
den rätta, innebar brotten mot religionen att de alltid visade till en värld som
inte var konform med den kristna, oavsett hur ofta de förekom på tinget eller
inte.
Det var i mötet med det annorlunda i den samiska religionen som kyrkan
kunde definiera gränserna för den rätta läran. De främmande och annorlunda
elementen som tillhörde samernas religion fick klara konturer när de kom i
konfrontation med den kristna lutherska läran. Kenneth Nyberg visar i sin
undersökning av svenska Kinaskildringar på 1700-talet att de var fördömande
mot kineserna när det handlade om religionen. Skillnaden mellan «vi» och
«dem» var som mest uppenbar då, och gjorde att kineserna framstod som
362
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annorlunda för att de inte delade den kristna tron.363 Detta har likheter med
förhållandet mellan samerna och den kristna tron, eftersom samerna
praktiserade sin religion och var i stor utsträckning inte kristna, vill jag påstå.
Den samiska religionens förhållande var sådant att det inte passade in i ramen
för den kristna lutherska tron. Den samiska religionen uppfattades inte ens som
differentierad utan behandlades som strikt essentialiserad. Fast tron som essen
var den essens som överheten gav den samiska religionen i möte med den
kristna tron. Att trosuttryck i den samiska religionen beivrades och
(för)dömdes berodde på att den samiska religionen befann sig i en
konkurrerande diskurs med den kristna tron. En sådan situation innebär en
begränsning av de möjliga diskurserna som kan existera:
But the manifest censorship imposed by orthodox discourse, the
offical way of speaking and thinking the world, conceals another,
more radical censorship: the overt opposition between “right”
opinion and “left” or “wrong” opinion, which delimits the
universe of possible discourse, be it legitimate or illegitimate,
euphemistic or blasphemous, masks in its turn the fundamental
opposition between the universe of things that can be stated, and
hence thought, and the universe of that which can be taken for
364
granted.

Det som uttrycktes i den samiska religionen genom handlingar och ritualer och
seder var uttryck som inte passade i den diskursen rörande tro som överheten
definierade den. Att brott mot religionen var få till antalet spelade på grund av
konkurrerande diskurser egentligen en liten roll. Det som gjorde att den
samiska religionens uttryck blev ärenden på tinget berodde på innehållet.
Överheten hade också möjlighet att kanalisera den opassande diskursen in i en
annan, vilken var den rättsliga, och kunde därmed både ingripa i och
undersöka de främmande, annorlunda elementen i en diskurs den behärskade.

Makt och möjlighet att definiera brott
Bevis och erkännande
I brott mot religionen syns överhetens intresse för samernas traditioner och
seder, och så även i sedlighetsbrotten men i mindre klara uttrycksformer. Även
om ärendena om religionsbrotten var få i relation till de totala antal mål skiljer
de sig kraftigt från alla de andra eftersom innehållet i dem tangerar vad som
363
364
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uppfattades som annorlunda, då innehållet i dem sågs som trolldom, avguderi
och vidskepelse. Jojken kallades för trollsång eller stygg melodi, och jojkade
man kunde det leda till dödsstraff som när Joen Nillsson dömdes till döden på
tinget år 1689 för att ha jojkat. Tributer till berg och vatten och gudar
betecknades som avgudiska vidskepelser med offer till avgudarna.
Att samerna fortfarande höll sig till sin egen trosutövning framkommer när
Amund Josephsson lämnade in sin trumma vid tinget år 1688 och berättade att
han använt den i två år för att vinna lycka. Även om han sa att han skulle sluta
använda trumman, visar det att användning av trummor hade förekommit in
på 1680-talet. De kallades i protokollen för spåtrummor och djävulska
instrument. Så sent in på undersökningsperioden som år 1690 tillfrågades de
närvarande på tinget om de fortfarande höll sig till avgudliga vidskepelser. Den
samiska trosutövningen och trosuppfattningen diaboliserades av överheten,
vilket tydligt framkommer i domböckerna. Det utdömdes dock få dödstraff
trots att brott mot religionen enligt lagen oundvikligen innebar döden. Detta
kan ha att göra med att det fanns väldigt få materiella bevis att lägga fram i
rätten; det förekom sällan fysiska attribut som trummor som därmed skulle bli
bevis för att djävulska instrument hade använts. Endast tre dödsstraff vid
fällande domar i processer i brott mot religionen mot samer under 1600- och
365
1700-talen går att spåra för alla lappmarker i Sverige.
Socialantropologen Jack Goody menar att övergången till skrift för
rättskipningens del ledde till ett mer formellt koncept av bevis och en annan
form för sanning.366 För att dömas för brott mot religionen var de fysiska
attribut för samernas religionsutövning en viktig del för att kunna döma någon
till döden, om den åtalade inte erkände. Men inga trummor förevisades på
tinget i Jukkasjärvi under undersökningsperioden, förutom vid de tillfällena när
de lämnades in. Inlämnandet av dem efterföljdes av att inlämnaren intygade att
han slutat använda dem.
En bekännelse från den som stod åtalad var dock ännu viktigare än fysiska
bevis när det gällde avguderi och vidskepelse. Det räknades enligt den legala
bevisprincipen som fullt bevis.367 Historiskt kan detta förklaras med att det
avgörande för domslut i 1600-talets processrätt i Sverige var beviset. Den legala
bevisprincipen var uppbyggd på det muntliga erkännandet. För att det egna
erkännande skulle räknas som «fullt bevis» skulle vissa kriterier var fyllda; det
skulle vara givet utan tvång, det skulle vara till nackdel för den som hade uttalat
365
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det och ett uttalande som uppfattades som bevis var inte tillåtet att ta tillbaka,
och den som hade gjort en uttalelse kunde dömas efter eget uttalande.368 Redan
i den medeltida kanoniska rätten hade muntligt bevis, som det hette och som
innebar att den anklagade själv erkände, det högsta bevisvärdet. Lika högt
bevisvärde var målsägandes egna två inkallade och edsvurna manliga vittnen
som både hade sett och hört händelsen som hade blivit en rättssak. Litterära
bevis hade ett mer diskutabelt värde eftersom olika former för skrivna
dokument kunde vara förfalskade även om det fanns metoder som kunde
avslöja förfalskningar.369
Den egna bekännelsen i brott mot religionen var viktigt, vilket fallet med
Lars Nillsson visar. Han stod anklagad på tinget i Pite lappmark år 1692 för att
ha använt sig av sina gamla avgudiska vidskepelser. När han berättade att han
offrat en oxe och ett föl som tribut till sina gudar uppfattades det som ett
370
Trots att det fanns fysiska attribut som kunde bevisa att han
erkännande.
utövat ritualer som tillhörde hans egen tro, och trots att det fanns vittnen till
dådet, blev hans eget erkännande utslagsgivande för att dödsstraffet skulle
verkställas.
Möjligheten att definiera brott och makten som överheten hade att ställa en
svarande inför rätten och fälla den anklagade grundat på svarandes eget
erkännande, visar att tinget var den arena där överheten kunde fullfölja, och
avsluta, sin fascination för «det annorlunda» och «det barbariska».
Den rättsliga argumentationen
Tinget var överhetens arena, men det var också den plats där ärendena
behandlades i en rättslig process. Ärendena om brott mot sedligheten och
religionen upprättades på tinget av överheten och skulle därefter gå igenom en
rättslig process. Domboksprotokollen är berättelser om en argumentation om
en person var skyldig eller inte, alltså en diskussion om varför en person skulle
dömas enligt en specifik lagbalk.
Rättslig argumentation visar vilka normer som styrde och varför besluten
var berättigade, enligt Hans Andersson som har undersökt detta i kämnärsrätter
i Stockholm på 1700-talet. De olika formerna för rättslig bevisningsgrund han
tar upp är; empiriska, lagtolkande, dogmatiska resonemang, prejudikat,
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specifika juridiska argument och allmänt praktiskt resonerande.371
Argumentationen var mer framträdande i brottmålen, än i de civila målen,
372
tvisterna.
Domboksprotokollen kan ses som en ‘falsifikationsargumentation’. Med
falsifikation373 menas att vissa uppgifter visar sig vara falska i förhållande till de
resultat som är gjorda på observation. Rättsprocesserna innehöll en hög grad av
falsifikation, eftersom uppgifter som uppgavs i rätten skulle kontrolleras samt
legitimeras av de inblandade och de eventuella vittnen, för att sedan värderas av
rätten. Olika berättelser och olika uppgifter skulle vägas mot varandra när
ärendet skulle avgöras. Protokollen handlar om något som hade hänt som
skulle redas ut och som ibland föll under en viss bestämmelse eller lag som gav
374
en viss påföljd. Tinget i Jukkasjärvi var överhetens arena vid upprättande av
sedlighets- och religionsbrott och kanal för information om exempelvis att
avguderi var förbjudet. Vid dessa brottmål var tinget inte bara överhetens
arena, utan också överhetens maktarena, eftersom den hade makten och
möjligheten att definiera vad som var en lagöverträdelse och därmed också vad
som var ett brott.
Historikerna Aalto, Johansson och Sandmo menar att förhållanden på
tinget handlar om makt som redan fanns, vilket jag nämnt tidigare. Makt är
enligt Foucault närvarande innanför institutioner och nätverk som konstituerar
det dagliga livet. Enligt etnologen Kari Telste hade rätten makt att förtolka
vardagslivets erfarenheter och avge ett beslut i överensstämmelse med
universella principer och fastsatta procedurer som var oberoende av sakens
individuella säregenheter. Hon menar att rätten hade en formell och objektiv
status som stod ovanför konflikter mellan människor i vardagen.375 Det finns
inga skäl att tro att maktförhållandena på tinget i Jukkasjärvi skulle ha varit
annorlunda.
Rätten kan ses ur ett diskursivt perspektiv, för att ytterligare förklara den
möjlighet överheten hade att bestämma vad i den rättsliga diskursen som skulle
371
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diskuteras på tinget. Diskurssamfundet, som Foucault kallar det, har som
funktion att producera eller bevara diskurser som befinner sig inom ett
begränsat område.376 För att ärendena skulle kunna handhas i rätten behövde de
yttre förhållandena begränsas. Till dessa räknar jag situationen och
förhållandena som rådde där händelsen först skett, vilket oftast var utanför
tinget. När händelserna presenterades i rätten återberättades de en «annan»
plats, vilket innebar att de fick en annan karaktär. De blev dock inte en bild av
något annat, men fick en annan utformning. De representerade en bit av
vardagen och vardagssituationerna presenterades på tinget i en rättslig diskurs.
Rätten var rummet där vardagshändelser som hade gått överstyr togs upp.
Det jag vill belysa med ovanstående diskussion är att den rättsliga
situationen innehöll en viss osäkerhetsgrad, eftersom den skulle behandla en
händelse som var oklar. Domböckerna speglar situationer där klara besked av
vad som hade hänt skulle ta sin form, vilket innebär att de i sig inte visar en
«riktig» bild av ett historiskt skeende. Att de inte visar en «riktig» avbild av
ärendenas bakgrund kommer fram i religions- och sedlighetsbrott. Att bilderna
i domböckerna kan uppfattas som att de inte är helt «riktiga» beror på att
överheten inte tog i beaktande samernas traditioner och seder som sexuella
förbindelser, som äktenskap. Hans Andersson menar att vissa argument
saknade juridisk bärkraft i rätten, alltså att de argumenten inte påverkade rätten
377
i någon som helst betydelse. Detta kan jämförelsevis betyda att samerna
faktiskt argumenterade i saken, men att de argumenten inte hade någon
betydelse, i varje fall inte när det gällde brott mot sedlighet och religion.
Jag ska tillägga att jag inte undergräver domböckernas källvärde, utan ser
dem istället i ursprungliga sammanhang, vilket är det rättsliga. Jag vill inte gå så
långt som att säga att domböckerna överhuvudtaget inte kan ge någon riktig
bild av en historia. Enligt Carlo Ginzburg menar moderna skeptiker att
källorna inte kan ge en verklig bild av en historia.378 Jag menar inte att det inte
går att återge en verklighet, men att i arbete med rättsliga källor som i sig
handlar om att skapa en riktig bild av ett förlopp, blir förhållandet mellan
verklighet och skapandet av en verklighet framträdande. Ginzburg anser också
att historiker aldrig förhåller sig direkt till verkligheten, eftersom det alltid är
nödvändigt med en tolkningsram till varje historisk källa. Konsekvensen av
detta blir att historiker inte kan ge exempelvis en identitet till samerna på
1600-talet, men de kan inte heller frånta människor deras identitet eller etniska
tillhörighet och ursprung. Det jag har gjort är istället att diskutera vilka
representationer av samerna som finns i domböckerna från 1600-talet, istället
för att försöka ge en «verklig» bild av samernas kultur som den såg ut på den
376
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tiden. Sist men inte minst så ger representationerna av samerna i domböckerna
en bild av överhetens normsystem.

Sammanfattning
Bilderna av samernas kultur och överhetens kultur innehåller en och samma
grundberättelse; överhetens försök att ställa andra kulturuttryck i förhållande
till den rätta läran, vilket tillhörde den tidens ideologi. Fast det finns också
andra historier som befinner sig likt underströmmar i grundberättelsen. De
historierna handlar om hur samernas egna kulturuttryck begränsades, och
kanske till och med gick förlorade till slut, genom överheten som kontrollerade,
hade tolkningsföreträde och kunde bestämma vad som var accepterat att tro på,
vilka trosuppfattningar som skulle praktiseras och vilka former av sexuella
förbindelser som var legitima, i överhetens ögon.
Domböckernas grundberättelse om brott mot religionen kan ses som en
berättelse om «kampen» mot de människor som med sin kultur hotade den
rådande ordningen. I de brotten fokuserade överheten sig på de uttryck som
uppfattades och tolkades som brott mot religionen. Det var brottens
ideologiska karaktär som var intressant. Historikern Bengt Ankarloo skriver att
häxprocessernas sociala dynamik innebar att de gavs karaktär av att vara ett
brott mot Gud själv. Uppfattningen att trolldom var ett brott mot Gud
härstammar från den senmedeltida kyrkliga meningen att trolldomens religiösa
aspekter var ett härverk mot Gud. Trolldom betraktades som kampen mellan
Gud och Satan och brott mot religionen fick därför hög prioritet, eftersom
sådana former för brott innebar ett hot mot den ordningen som rådde på
379
jorden då kungen var Guds ställföreträdare på densamma. Statsmaktens och
kyrkans uppfattning stod i skarp kontrast till samernas liv och kultur när det
gällde sedlighet och tro. Vid trolldomsbrott hamnade samernas trosuppfattning
på kollisionskurs med den lutherska ortodoxa läran. Även om brotten mot
religionen inte når så höga antal kvantitativt sett i förhållande till totala antalet
ärenden vid Jukkasjärvi tingslag, visar trolldomsbrotten i norra Sverige på
1600-talet att det var frågan om en krock mellan samernas uppfattning och
förståelse av världen och de som stod utanför med sina uppfattningar om den
380
samiska trosutövningen.
Jag har haft för avsikt att flytta fokus från realiteterna, som förföljelse och
beivrande av fel beteende, till frågan varför samerna och samernas seder och
379
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traditioner förföljdes och beivrades. Vid de tillfällen när överheten reste åtal
mot samerna för brott mot sedligheten och religionen, var det intresset för «det
annorlunda» med samernas kulturs seder och bruk som aktualiserades, och i
brotten mot religionen blir förföljelseaspekten en del av förklaringen.
Överheten närde attraktionen och intresset för «det annorlunda» genom att
fokusera på seder, traditioner och ritualer som inte var konforma i
överensstämmelse med den lagen och den kristna lutherska ortodoxin, annars
skulle det ideologiska fundamentet som en motidentifikation för the same
försvinna.
Samernas seder om frierier och äktenskap föll utanför de ramarna som var
uppsatta för «korrekta» sätt att fria på, att leva i ett samliv på och att gifta sig
på. Deras trosutövning och religiösa ritualer var totalt förbjudna. Att deras
seder och traditioner beivrades av överheten, och kan ses om en mer eller
mindre aktiv förföljelse av beteenden som inte var korrekta. Trolldoms- och
vidskepelseprocesserna visar att samerna förföljdes. Även om antalet trolldomsoch vidskepelsebrott var få jämfört med totala antalet ärenden menar jag att de
var en form av förföljelse av samernas trosutövning. Några av de samer som
anklagades för brott mot religionen dömdes till dödstraff; det finns källmaterial
från det tillfälle när en av de dömda avrättades offentligt som statuerande
381
exempel för andra samer. Samer avrättades alltså för sin tros skull. Offentliga
avrättningar i avskräckande syfte kan ha varit moment i en passiviserad
förföljelse. Skräcken samerna kände för att utöva sina egna trosritualer då de
visste att de kunde mista livet, är en förföljelse som ligger på ett både ett
intuitivt och ett mentalt plan, vill jag hävda. De visste att det fanns en stor risk
att aktivt utöva ritualer som hörde till deras egen trosuppfattning, eftersom de
kunde bli avrättad om de blev tagna på bar gärning.
Med bakgrund av detta går det att konstatera att den lutherskt ortodoxa
läran kolliderade med samernas religion och samernas sätt att fria och ingå
äktenskap på, då sedlighets- och religionsbrotten visar att två
världsuppfattningar ställdes emot varandra. Överheten applicerade de gällande
normerna och värderingarna som rådde på 1600-talet emot samernas liv och
leverne. Det är inte säkert att statsmakten kunde föra ut den rådande
världsbilden och de accepterade beteendena och värderingarna till samerna hur
djupgående som helst under den här tiden; Jukkasjärviområdet låg långt borta
från maktens centrum geografiskt. Det ligger inte i avhandlingens syfte att
svara på frågan i vilken utsträckning kyrkans och statsmaktens värderingar och
normer fick fäste hos samerna; men det går i varje fall att konstatera att
samernas kultur och levnadssätt kolliderade med de normer och värderingar
överheten representerade.
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I och med de teorier jag använder mig av i studien blir det viktigare att
studera den asymmetriska relationen mellan överhet och samer, vilken
grundades på makt, än att djuptolka civiliseringsprocesser. Den asymmetriska
relationen, klyftan mellan överheten och samerna, ska dock inte uppfattas som
ett svart-vitt förhållande där överhetens agerande skulle kunnas ses som ett tänt
ljus i «det barbariska mörkret», eftersom det skulle innebära att överheten
representerade en ofelbar praktik som i sin tur skulle leda till att samernas
kultur framstod som att den stod inför en moralisk kollaps. Överheten
upprättade ärenden som tog upp seder och traditioner som var del av samernas
liv och kultur och liv, och därigenom avtäcks klyftan mellan dessa enheter som
tog sig uttryck genom att de «barbariska» och «annorlunda» sedvänjorna
förtrycktes. Historien, som den framstår i domböckerna från Jukkasjärvi, blir
därmed inte svart eller vit, utan istället avtäcks det asymmetriskt förhållandet
mellan överheten och samernas kultur och samhället. Asymmetrin berodde
först och främst på att överheten hade möjlighet att väcka åtal mot människor
som ansågs ha begått brott mot sedligheten och religionen.
Diskussionen om det asymmetriska förhållandet leder fram till två
slutsatser. Den första är att tinget var överhetens arena och fungerade som en
åklagande myndighet å överhetens vägnar när det gällde brottmål. Att det
rättsliga rummet var överhetens plan syns genom den makt och möjlighet
överhetens representanter hade att väcka åtal mot dem som begått brott mot
sedligheten och religionen. Fast även i rättsärenden som handlade om brott
som begåtts i och inför rätten framkommer det att tinget var överhetens forum.
Den andra slutsatsen är att överhetens intresse för «annorlunda» seder och
traditioner innebar att vissa brottsformer var intressantare än andra.
Fascinationen för «det annorlunda» ses kvalitativt i brotten mot religionen och
kvantitativt i brotten mot sedligheten, två brottskategorier som upprättades av
överheten på tinget i Jukkasjärvi.
Tinget gav överheten möjlighet att föra ett resonemang i ett rum som den
själv kontrollerade, vilket innebar att dennas bild av vad som var ett korrekt
beteende förmedlades i den egna diskursen. De samiska traditionerna och
trosutövningarna som beivrades var kulturella uttryck för beteenden som inte
var önskvärda. De ärenden överheten tog initiativ till var en motbild till
korrekta beteenden, som överheten definierade som korrekta, snarare än att de
var led i en civiliseringsprocess. Ordningen som fanns på tinget med
klassificeringen av ärendet, domen och straffet var utslag av att det fanns
beteende som inte var önskvärda. Klassificeringen av brotten var frågan om att
skapa den önskade ordningen åtminstone där och då på tinget, när ärenden
togs upp i rätten och ställning skulle tas i rättsfrågan. En ögonblickssituation då
de inblandades historier ibland stod emot varandra, vittnen kallades in och
skulle med sina berättelser tillföra något i saken, och där ärendet därefter skulle
relateras till en lagbalk och ett straff utmätas. Kontrollen och repressionen av
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samernas seder och traditioner som innebar lagöverträdelser, såsom skedde i
sedlighets- och religionsbrott, kan uppfattas som att överheten försökte upplysa
och kanske civilisera samerna.
I detta kapitel har jag belyst det faktum att överheten initierade ärenden
och svarat på frågan vad det berodde på. Detta väcker i sin tur frågan om andra
ärenden visar lika stora kulturella skillnader mellan samerna och överheten,
som den vi kan se i sedlighets- och religionsärendena? Eller var det mindre eller
kanske ingen diskrepans alls mellan samernas kultur och överhetens
uppfattning i andra ärenden och var överheten alltid involverad i alla rättssaker
på tinget? Frågan om diskrepans eller inte är viktig att ställa, eftersom det inte
är givet att det alltid fanns kulturella spänningar mellan samerna och överheten
vid, även om mötet mellan samerna och överheten i Jukkasjärvi var frågan om
en kollision när det gällde sedligheten och religionen. I nästa kapitel ska jag se
närmare på det kvalitativa innehållet i de ärenden som samerna själva tog
initiativ till. Det samiska samhället i interaktion med andra grupper och
relationer i samhället kommer också fram, för i vissa fall var det borgare och
bönder från Tornedalen som initierade rättssaker på tinget. Bilden av samernas
liv och kultur ska jag lyfta fram genom att närmare undersöka de ärenden som
samerna påbörjade på tinget i Jukkasjärvi.
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KAPITEL 5.

Konsensus och konflikt: de individuella
historierna
I detta kapitel ska jag visa vilka representationer av samernas kultur och det
samiska samhället som finns i domböckerna, genom de ärenden andra grupper
av personer påbörjade. Många olika grupper, som stod utanför det samiska
samhället, befann sig i Jukkasjärvi och var också parter i rättsärenden, vilket bör
innebära att bilderna av samernas kultur och det samiska samhället blir mer
nyanserade än det som presenterades i föregående kapitel. Ju fler grupper som
agerade i rätten tillsammans med samerna desto fler möjliga perspektiv av
samernas liv och kultur bör framkomma. Detta borde visa oss andra bilder av
samernas kultur och samhälle. Framställningarna av samerna kan vara mer
nyanserad än de representationerna av samerna som «ociviliserade» alternativt
«barbariska» och «exotiska», som jag tidigare visat.
Tinget frekventerades även av samer och var inte enbart överhetens arena.
Jag har inte enbart koncentrerat mig på samer som tog initiativ till ärenden
mot samer, eftersom det inte skulle ge en rättvis bild vare sig av hur aktiviteter
på tinget såg ut eller av bakgrunden för de representationer som gavs av
samerna genom övriga ärenden än de som överheten påbörjade. Jag har även
utgår från ärenden mellan samer och andra grupper eftersom även borgare,
rådmän, köpmän och bruksfolk kom till tinget i Jukkasjärvi. De ärenden som
jag går igenom i detta kapitel involverade således samer, grupper av rådmän,
borgare, köpmän, bönder som bodde i Tornedalen och bruksfolk. Jag ska också
svara på frågan om varför samerna upprättade de ärenden de gjorde.

Antalet samer i Jukkasjärvi under 1600-talet
För att få en uppfattning om hur många samer som bodde i Jukkasjärvi under
1600-talet visar tabell 4 nedan hur många samer det fanns i skattelistorna
mellan åren 1601 och 1696 i de båda byarna Tingevaara och Siggevaara i
Jukkasjärvi. Jag har ingen intention att gör någon demografisk studie över det
samiska samhället som det såg ut i Jukkasjärvi på 1600-talet, eftersom det inte
hjälper syftet med avhandlingen i någon vidare utsträckning. Jag ska inte heller
göra någon korrelationsanalys mellan statiska undersökningar, rättsärenden och
skattebördor. Tabellen är endast en översikt över hur många samer som
skattade respektive var upptecknade i skattelängderna utan att för de för den
skull betalade skatt. Viktigt att notera är att de som stod i skattelängderna var
också endast de manliga samerna, eftersom de var dem som betalade skatt.
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I skattelängder för år 1685 var 122 samer registrerade. 85 av dem verkar ha
varit närvarande vid Jukkasjärvi marknadsplats, antingen för att betala skatt
eller för att ge beskedet att de var utfattiga och inte kunde betala skatt, och de
resterande var «borta» eller i Norge, i Luleå, i Kaitum eller i Enontekis.382 Jag
har satt det totala antalet skattepliktiga samer som var införda i skattelängderna
inom parentes i och med att de stod uppförda i skattelistorna även om de inte
betalade skatt på grund av att de var fattiga eller befann sig någon annanstans.
Att utelämna från tabellen de samer som var fattiga skulle ge en snedvriden bild
av befolkningsstatistiken. Uppgifterna på antalet skattebetalande samer i
tabellen nedan är uppgifter om samerna i byarna Siggevaara och Tingevaara
som stod i skattelängden och betalade skatt och uppgifter på dem som skulle
betala skatt i och därför var skatteregistrerade i en av de två byarna.
Tabell 4. Skattebetalande manliga samer i Siggevaara och Tingevaara, 1639-1694.
Totala antalet skattepliktiga manliga samer upptecknade i skattelängderna inom
parentes.
Byar
Siggevaara
Tingevaara
Summa
Byar
Siggevaara
Tingevaara
Summa

1639
46(47)
47(48)
97(99)
1675
27(41)
32(33)
59(74)

1645
40(41)
50(51)
90(92)
1684
28(65)
34(58)
62(123)

1655
40(41)
24(25)
64(66)
1688
42(79)
48(70)
90(149)

1659
39(40)
34(35)
73(75)

1669
36(37)
37(38)
73(75)

1694
46(56)
66(72)
112(128)

Källa: Rauø, Kåre & Dag A. Larsen 1995 “Mantahls längder” for Torne lappmark
1638-1694. Jukkasjärvi pastorat og Enontekis anneks, Finnsnes: Bygdemuseet.

Under åren 1639, 1645, 1655 och 1669 betalade alla samer skatt som var
upptecknade i skattelängderna, förutom länsmännen, som var befriade från
skatt. Det är förklaringen till varför det skiljer två personer mellan antalet
skattebetalande och antalet skattepliktiga manliga samer. Skillnaden mellan
antalet skattebetalande och skattepliktiga samer från och med år 1675 i
Siggevaara by beror däremot på andra orsaker, än på länsmännens
skattebefrielse. Den första orsaken är att samer stod upptecknade även om de
kunde betala skatt och därmed betecknades som fattiga, den andra är att vissa
uppehöll sig någon annanstans och den tredje är att en samisk man hade
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betalat skatt för två år på en gång. De följande åren beror skillnaderna på
antalet samer som betalade skatt och antalet samer som stod upptecknade i
skattelängden i de två byarna, på att samerna var fattiga eller inte fanns i de två
byarna.
Med största säkerhet var de män som var införda i skattelängderna samer,
oavsett om de hade samiska eller skandinaviska/svenska efternamn. Historikern
Siv Rasmussen visar i sin undersökning av skattelistor som grundlag för
befolkningsstatistik att de som var införda i skattlistorna var samer.
Förekomsten av skandinaviska/svenska efternamn berodde på kristendomens
ökade inflytande i Lappmarken. Det var fogdarna som införde traditionen med
patronymikon, det vill säga faderns namn och efterledet -son i efternamnen.
Rasmussen undersöker byarna Rounala, Ávjovárri och Kautokeino mellan åren
383
1559 och 1799. De byarna låg i norra delen av Torne lappmark, medan
Jukkasjärvi med byarna Siggevaara och Tingevaara låg i södra delen av.
Hur många samer, män, kvinnor och barn, i exakta tal, som bodde i
Jukkasjärvi går det inte att uttala sig om utifrån skattelistorna. De män som står
upptagna i skattelängderna skattade ofta för ett hushåll, som även kunde bestå
av kvinnor, barn och ibland tjänstefolk.384 Bakom varje enskild skattebetalare
kan det alltså gömma sig fler personer. Historikern Peter Sköld har i en
undersökning av smittkoppor bland samer i Gällivare gjort en demografisk
undersökning av antalet samer i området. Han hänvisar till Sten Wahlunds
demografiska studie av nomadiserande samer från år 1932. Enligt Wahlund var
den genomsnittliga familjestorleken för nomadiserande samer 5,4 personer per
385
familj, i slutet på 1700-talet. Jag använder det familjeantalet även om
familjestorleken är baserad på studier som är gjorda för slutet av 1700-talet, när
perioden för undersökningen i den här boken är 1600-talet, eftersom Sköld
påpekar i artikeln att det finns få demografiska undersökningar av
nomadiserande samer.
Om antalet samer som var införda i skattelängderna, i överensstämmelse
med siffrorna i parentes i tabell 2, sätts i relation till en genomsnittlig
familjestorlek med 5,4 personer per familj blir resultatet följande:
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Tabell 5. Beräknat antalet samer i Jukkasjärvi 1639-1694, koefficient 5,4.
Byar
Siggevaara
Tingevaara
Summa

1639
253,8
259,2
513

1645
221,4
275,4
356,4

1655
221,4
135
356,4

1659
216
189
405

1669
199,8
205,2
405

1675
221,4
178,2
399,6

1684
351
313,2
664,2

1688
426,6
378
804,6

1694
302,4
388,8
691,2

Källa: Rauø, Kåre & Dag A. Larsen 1995 “Mantahls längder” for Torne lappmark
1638-1694. Jukkasjärvi pastorat og Enontekis anneks, Finnsnes: Bygdemuseet.

Rasmussen använder sig av två olika familjestorlekar för byarna Rounala,
Ávjovárri och Kautokeino som hon undersöker. Utgångspunkten är mantalet
för år 1690 över Adelaer i Finnmark. Hon påpekar dock att familjestorleken
skiftar mellan byarna. Familjer som bedrev renskötsel hade generellt sett större
familjer beroende på att renskötseln krävde stora arbetsinsatser. Familjerna
inom renskötseln hade dock fler småbarn än de som var nybyggare, och var
därmed på en plats i familjecykeln där hushållen/familjerna var stora.
Rasmussens beräkning visar en genomsnittlig familjestorlek på 4,01 personer
för Ávjovárri och Kautokeino, eftersom renskötseln för de byarna kom igång
sent under undersökningsperioden. Det konstanta talet är baserat på mantalet
från Adelaer i Finnmark. När det gäller Rounala beräknar hon en familjestorlek
på 4,91 personer, beroende på att renskötseln kom igång tidigare i den här byn
än i de två övriga.386
Eftersom Rasmussens undersökning gäller byar som låg i samma lappmark
som Tingevaara och Siggevaara, där Rounala låg norr om de byar som ligger till
grund för min undersökning, och gäller samma undersökningsperiod som för
min studie, kan det vara intressant att sätta familjestorleken 4,91 i förhållande
till antalet samer som var införda i skattelängderna för Jukkasjärvi mellan åren
1639 och 1694. Resultatet blir då:
Tabell 6. Beräknat antal samer i Jukkasjärvi, 1639-1694, koefficient 4,91.
Byar
Siggevaara
Tingevaara
Summa

1639 1645
230,8 201.3
235,7 205,4
466,5 406,7

1655
201,3
122,8
324,1

1659
196,4
171,9
368,3

1669
181,7
162
343,7

1675
201,3
162
363,3

1684 1688
319,2 387,9
284,8 343,7
604
731,6

1694
274,9
353,5
628,4

Källa: Rauø, Kåre & Dag A. Larsen 1995 “Mantahls längder” for Torne lappmark
1638-1694. Jukkasjärvi pastorat og Enontekis anneks, Finnsnes: Bygdemuseet.
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Skillnaderna på resultaten beror på att det olika uppskattade koefficienterna på
antalet familjemedlemmar. Rasmussen utgår från mer sannolika koefficienter
som är användbara vid beräkningar av befolkningsstorleken i det området som
jag undersöker, och är därmed en bättre översikt på befolkningsstorleken i de
norra byarna av Torne lappmark, än beräkningen gjord på Wahlunds resultat.
Detta på grund av att Rasmussen undersöker byar som ligger inom samma
lappmark som jag undersöker och för samma undersökningsperiod.
Jag vill dock göra ett förbehåll när det handlar om befolkningsstorleken.
Det är inte säkert att alla medlemmarna i en familj var på marknadsplatsen i
Jukkasjärvi, utan kan ha befunnit sig hemmavid istället av olika orsaker. Tabell
6 kan dock ge en någorlunda riktig översikt över antalet samer som bodde i
Tingevaara och Siggevaara i Jukkasjärvi på 1600-talet, och som därmed också
kunde ha varit på marknaden i Jukkasjärvi. I tillägg till samerna som var
inskrivna i skattelistorna, och deras familjer, kom även andra människor till
Jukkasjärvi under vintern. Dessa var också presumtiva parter i rättsärenden på
tinget. Detta innebär att antalet människor i Jukkasjärvi ökade, även om det
naturligtvis inte syns i skattelistorna eftersom det i dessa endast infördes
namnen på de skattepliktiga samerna i området.

Ärenden som upprättades av samer och andra grupper
Skulder
Största delen av ärendena på tinget var skuldtvister. Dessa var 52 stycken av
totalt 243. De flesta tvister gällde skulder, pant och lån samer emellan, ärenden
liknade Lars Guttormssons och Peder Andersson Niwachs; Lars hade pantsatt
ett silverbälte till Peder för fyra renar, men när Lars uppfyllt sin del av avtalet
387
fick han inte igen silverbältet av Peder. Det förekom också skuldtvister
mellan samerna och etablerade handelsmän, borgare från Torneå stad.
Skuldtvisterna var sällan frågan om privata handelsuppgörelser, utan var
knutna till handel. Infann sig inte samerna vid marknadsplatsen för att betala
skatt, handla och gå i kyrkan fick de böta. Handeln var tvungen att ske på
marknadsplatsen, men olaga handel förekom detta till trots. Tolken Johan
Olsson påpekade att nämndemannen Hendrich Joensson från Tingevaara hade
bedrivit olaga handel. Han hade på befallningsmannens uppdrag egentligen
varit ute för att söka efter personer som han informerat sig om gjort olaga
388
landköp, när han upptäckte den olagliga handeln.
387
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Tabell 7. Skuldtvister vid Jukkasjärvi tingslag, 1658-1699.
År
1658 1660
Skuld
1
1

1663
1

1664
1

1665
1

1666
5

1667
6

1671
2

1674
2

1675
7

År
1680 1681
Skuld
3
1

1683
2

1685
2

1688
4

1690
1

1692
4

1694
2

1698
3

1699
3

Källa: Svea Hovrätts renoverade domböcker, Torne lappmark, Jukkasjärvi tingslag
1639-1699, Forskningsarkivet i Umeå, Umeå universitet.

Andra tvister handlade om skulder mellan Svappavaara och Kengis gruvor och
samerna. Det var frågan om utebliven betalning av skuld och utebliven
ersättning för tjänster utförda för eller av gruvan. Utebliven ersättning för
tjänster var en form för skuld, eftersom personen stod i skuld fram till dess att
denne betalat skälig ersättning. Skuldtvisterna gällde främst skulder som ingåtts
vid ett handelstillfälle, som den 30:de januari år 1685:
Dito kiärade Bårgaren Hans Hindersson, till Lappen Joseph
Erichsson om någon Gäldh, nembl. 21 wågh [...] som Bårgaren
Nills Larsson inför Rätten bewittnar, Joseph tillstått, enär Hans,
honom fordrat och har nu sielf, icke heller kan neeka till; Ty
finner Rätten Skähligt att Joseph Erichsson ställer Hans
Hindersson tillfredz, på det Rätten icke wijdare må där medh
389
beswäras.

Samer tvistade oftast om silverföremål, renar, kläde och ibland reda pengar. I
mer sällsynta fall gällde tvisterna varor som bössor, fiskenät, liar, kärl etc.
Föremålen bör ha varit bytesvaror i handelsförbindelser. Johannes Tornaeus
beskriver i sin prästberättelse att samerna handlade med torrfisk, renhudar och
andra djurhudar för utbyte till kläde, vadmal, mjöl, smör, salt, hampa, smide,
390
bössor etc. I och med att det var förbjudet att handla utanför den ordinarie
marknadstiden är det troligt att skulderna hade uppstått vid marknads- och
handelstillfällena. En del tvister om skulder liknar den mellan Lars
Guttormsson och Peder Niwach, som jag nämnt tidigare, att pant eller lån var
en form för kredit. Kreditbehovet hos den som handlade tycks inte ha satt
denne, gäldenären, i något beroendeförhållande till kreditorn, eftersom
skuldrelationerna emellan samerna verkar ha varit relativt jämbördiga. Samma
personer, kärande och svarande, återkom aldrig i en ny tvist, vilket visar att
389

Torne lappmark Jukkasjärvi 30 januari år 1685, Häradsrättens domböcker, Västernorrlands
län, vol. 6, FR 654, uppslag 897 a.
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kreditbehovet varit tillfälligt. Anna Michelsdotter och Erich Nillson var dock
ett undantag. De var i rätten i två ärenden vid ett och samma tillfälle. Anna
Michelsdotter kärade till Erich Nillson om ett par silverspännen som hon inte
fått betalt för och Erich kärade till Anna om en renkalv hon var skyldig
391
honom. Skuldtvisterna löstes första gången de togs upp på tinget och det
visar att summorna på skulderna inte heller kan ha varit oöverkomliga att
betala. Hade skulden varit för stor för gäldenären att betala borde det ha
föranlett ett nytt ärende om skulden för tinget.
Varför tog samerna överhuvudtaget upp tvister kring skulder när relationen
mellan parterna verkar ha varit friktionsfri? Jag menar att det berodde på att
skulden hade uppstått vid samma marknad som det behandlades i domboken.
Eftersom skulderna uppstått vid marknaden, gav närheten till tinget
möjligheten att snabbt behandla transaktionen inför den sittande rätten. Erling
Sandmo menar att en friktionsfri hantering av skulder berodde på att parterna
hade skuldbrev att visa fram och som därigenom gjorde att skuldhanteringen
392
blev en ren formalitet. Att skuldbrev användes i Torne lappmark är mindre
troligt, eftersom det inte står något om skriftliga överenskommelser mellan
samer i domböckerna. Att det ändå kunde ha funnits någon form av
uppteckningar av skulder framkommer i Johannes Tornaeus prästberättelse om
Torne lappmark. Tornaeus beskriver att samerna använde en stock att rista in
hur många vågor, ½ riksdaler, som de var skyldiga. Sedan klövs stocken i två
delar där samerna behöll ena delen och gav borgaren de handlade med den
andra delen.393 Det finns inga uppgifter i domböckerna som kan bekräfta att
skuldstockar användes.
Även om det inte fanns en inneboende konflikt i skuldförhållandet fanns
ändå behov att offentliggöra skulden och klara av tvisten på tinget av en annan
orsak, nämligen återbetalningen. Historikern Hilde Sandvik menar att
skulderna drogs till tinget för att offentliggöra skuldförhållandet och därmed
394
säkra återbetalningen. Ett offentliggörande av skulden på tinget skulle
därmed garantera att den skulle betalas tillbaka, även om kreditgivaren visste
att skulden inte var oöverkomlig för låntagaren att betala.
Även om skuldförhållandet offentliggjordes fanns det ingen garanti i ett
tvisteärende att gäldenären skulle få igen sin skuld. Per Påhlsson krävde tillbaka
pengar för en ren han levererat till prästen i Kengis, men aldrig fått betalning
för. Prästen var inte närvarande på det tinget, och för att möjligtvis få igen sin
skuld uppmanades Per att «söka han honom [prästen] thär han boor, som bäst

391
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han kan och gitter.»395 Det kan ha varit svårare för samerna att erhålla
återbetalning för skulder från personer som inte kom från det egna
lokalsamfundet, eftersom de inte bodde i närområdet. Påhlsson uppmanades
att åka till prästen och kräva igen pengarna, men det är inte säkert att han
gjorde det eftersom Kengis bruk låg neråt landet mot kusten. Per Påhlsson
396
Tingevaara by
tillhörde Tingevaara by enligt 1692 års skattelängd.
angränsade till Norge, så om Per Påhlsson skulle resa från Tingevaara till
Kengis var det en ansenligt sträcka att färdas.397
Det var inte bara samer som krävde in skulder genom att gå till tinget, utan
detsamma gjorde även borgarna. Att borgarna frekventerade tinget med
skuldsaker ter sig ganska självklart, eftersom de hade kommit till
marknadsplatsen för att handla. Även här kan skulderna ha bottnat i lån av
pengar. De verkar ha varit tvungna att ge kredit till samerna för att kunna
genomföra affärer. Enligt Tornaeus skildring gav de kredit till samerna det
första året de ingick handel. Kunde inte samerna betala igen allt året därpå, var
borgarna tvungna att förstärka samernas kredit för att kunna fortsätta handla:
Lappiska handeln är så fatt, at Borgaren måste Creditera honom
först åhret så myckit, som han behöfwer, åhret där effter skall han
betala. Och då måste köpmannen åter försträkia honom till
nästkommande åhr, och alltså åhr ifrån åhr, eliest kan han intet
398
behålla honom uti handel medh sig.

Skulderna mellan borgare och samer var alltså kreditgivningar. Att det kunde
röra sig om hög kreditgivning visar ett ärenden från år 1674. Michell Jönsson
från staden, som det står i protokollet, krävde igen en skuld av Peder Nillsson
från Siggevaara. Eftersom Peder Nillsson dött året före blev hans arvingar
tvungna att betala igen skulden, som bland annat var tre vajor, en ren, tio
famnar not, sex tunnor brännvin och ett lispund salt, med sin del av det
oskiftade arvet.399 Eftersom det står att Michell Jönsson var från staden, ligger
det nära till hands att anta att han var borgare. Inte bara borgerskapet kärade
till samerna om skulder, utan det gjorde även personer som var knutna till
bergverken och gruvhanteringen. Bruksfullmäktige Isak Ersson krävde tillbaka
fyra renar som Lars Johansson tagit hand om för gruvans räkning. En ren hade
Lars gett bort, en hade han slaktat och de resterande två hade självdött, och han
395
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blev skyldig att betala tillbaka värdet av renarna.400 Historikern Maria Ågren har
undersökt ekonomiska tvister såsom skulder, arvstvister och olika typer av
äganderättsliga tvister i Bergslagen på 1700-talet, och utgår från relationen
mellan parterna i tvisterna och inte domens innehåll. Hon menar att
kreditbehovet bland människor i det förindustriella samhället kunde göra
401
Denna tes applicerad i
kredittagarna beroende av sina kreditgivare.
sammanhanget för denna avhandling skulle innebära att borgarna försökte
bygga upp ett kreditberoende gentemot samerna, vilket framkommer i
Torneaus berättelse om att borgarna var tvungna att förstärka samernas kredit.
Samtidigt finns det uppgifter i domböckerna på att vissa gäldenärer inte fick
tillbaka sin skuld, som fallet med Per Påhlssons tilltal mot prästen i Kengis.
Kraven på återbetalning framstår som skarpare i förhållandet mellan samer
och borgare och mellan samer och bergverken, än samer emellan. Lars
Johansson skulle betala tillbaka för de fyra renarna som han tagit hand om för
gruvans räkning, men det finns ingen dokumentation på att han betalade något
för de döda renarna. I detta fall var gränsen mellan skuld och stöld flytande,
vilket inte var alldeles ovanligt. Ibland förekom det ärenden där kärande krävde
tillbaka ersättning, som vid skuldtvisterna, men som slutade med att saken
uppfattades som stöld. Vid samma tingstillfälle som när Lars Johansson hade
varit i rätten för de fyra renarna som han hade haft hand om, var Joen Olufsson
också uppe på tinget. Han hade hand om sex stycken renar för
bruksfullmäktige Isak Erssons räkning. Av dessa renar hade Joen slaktat och ätit
upp två av renarna och resten hade självdött. Han blev skyldig att ersätta Isak
402
Ersson för förlusten av renarna. Detta ärende skulle kunna klassificeras som
stöld, men i och med att Isak Ersson hade gett renarna till andra att förvalta,
som sedan förskingrat renarna, kan detta ses som en skuldtvist lika väl som en
stöld. Stölderna skedde annars vanligtvis genom att persedlar tagits från någon
som inte visste om det även om det gick att reda ut vem som hade stulit. Fast i
de två refererade rättsärendena visste Isak Ersson vilka personerna var som hade
förskingrat renarna, och var han hade själv gett honom att förvalta renarna.
Att kraven på återbetalning sannolikt var skarpare mellan samer och
borgare samt mellan samer och bergverken, än emellan samer, kan bero på att
skulderna mellan samer inom samebyarna reglerades på ett sätt som inte
framkom på tinget. Det skarpare förhållandet mellan samer och borgare samt
400
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gruvanställda vid skuldtvister, kan peka på en kulturgräns. Det kan också bero
på att samerna var beroende av varor som borgarna erbjöd och var även ålagda
att utföra visst arbete vid gruvorna, såsom transportarbete. I denna relation var
fordringsägaren starkare än skuldtagaren. Ågren menar att skuldrelationen
bergslagsbönderna emellan var mer jämlik än när bergverket var inblandat.
Skuldrelationerna vid bergverket var mer formaliserade, mer strikt reglerade
och omgärdade av en rad förordningar. Avtalen var dessutom
kontraktsbelagda.403 Det är troligt att liknande förhållanden gällde vid gruvorna
i Torne lappmarken och med borgarna, när samerna stod i skuld. Ärenden,
som togs upp på tinget i Jukkasjärvi, med personer från gruvorna, kan ha
präglats av en striktare hållning och ett stort behov att driva in skulder för att
exempelvis gruvtransporterna skulle kunna hållas igång. Både Kengis och
Svappavaara gruvor hade egna bergsting, men hade skulden ingåtts i
Jukkasjärvi skulle också skulden handhas på tinget där, på grund av att det
fanns strikta regler om vilket tingslag och i vilken häradsrätt ett ärende skulle
tas upp, som jag påpekat tidigare. Huruvida skuldtvisterna var frågan om brott
mot skriftliga avtal eller inte, står det inte i domböckerna, utan man måste anta
att det inte upprättades skriftliga avtal i samband med skulderna. Det finns
också uppgifter i Johannes Tornaeus skildring att samerna använde
skuldstockar, som jag tidigare nämnt.
Kort sagt framstår det som att skuldtvisterna emellan samerna inte var lika
hårt reglerade som de mellan samer och andra grupper. Detta menar jag beror
på att i tvistemål emellan samerna var de inblandade parterna relativt
jämbördiga; de kom från samma samhälle som hade en population som var
relativt liten. Detta bör i sin tur ha medfört att det inte var meningsfullt att ha
allt för stor skuldbörda till någon från samma samhälle. Förr eller senare borde
gäldenären och kreditgivaren ha varit tvungna att interagera med varandra, om
inte annat på marknaden; så om gäldenären hade haft en stor skuld till någon
annan same hade denne varit tvungen att betala skulden vid en eller annan
tidpunkt. Skuldrelationer emellan samer och andra grupper framstår ha varit
skarpare vilket med stöd i tidigare forskning om ekonomiska tvister kan tolkas
som att det berodde på att de var mer formaliserade och striktare reglerade med
hänseende till olika förordningar. I dessa tvister var också förhållandet mindre
jämbördigt, eftersom de ovanstående skälen till de skarpare skuldrelationerna
berodde på att kreditgivaren var starkare än skuldtagaren.
Intrång på fiskevatten och mark
Intrång på mark och vatten var andra ärenden av civil art på tinget. Det
förekom 23 ärenden om intrång på fiskevatten, intrång på mark samt ett
ärende som handlade om intrång både på fiskevatten och på mark under
403
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undersökningsperioden. Intrången tog formerna av jakt eller fiske. Ärendena
började regelbundet tas upp i rätten i början av 1680-talet, även om det var ett
ärende på tinget år 1668, ett år 1674 och det första ärendet rörande intrång på
mark upprättades år 1649. Ett ärende gällde intrång på marken till Kengis bruk
och ett annat gällde en råmärkesuppdragning, men dessa har fått två egna
kategorier, eftersom det gällde intrång på ett gruvområde och en
råmärkesdragning kan inte ses som intrång på mark. Det var frågan om 25
ärenden totalt som rörde intrång på mark och fiskevatten och en osäker rågång
på mark.
Tabell 8. Intrång på fiskevatten vid Jukkasjärvi tingslag, 1688-1697.
År
Intrång på fiskevatten

1668
1

1674
1

1680
1

1682
1

1683
1

1684
2

År
Intrång på fiskevatten

1688
1

1698
2

1690
1

1691
2

1694
2

1697
1

Källa: Svea Hovrätts renoverade domböcker, Torne lappmark, Jukkasjärvi tingslag
1639-1699, Forskningsarkivet i Umeå, Umeå universitet.

Intrång på annans fiskevatten dominerade. Som framkommer av tabellen ovan
var det 16 ärenden som handlade om intrång på fiskesjöar, av totalt 25 ärenden
om intrång på mark och vatten.
Det förekom såväl tvister mellan samer, mellan Siggevaara och Tingevaara
byar och mellan samer i Torne lappmark och tornedalsbönder. Tvisterna före
1680-talet berörde uteslutande samer från samma by eller mellan grannbyarna.
Från och med 1680-talet blev bönder från Tornedalen en av huvudparterna i
dessa civila mål. Tornedalsbönderna hänvisade sina fiskerättigheter till den
äldre tidens lega som de betalat till samerna för att få fiska i Torne lappmark,
en vana som bönderna sedermera uppfattade som en etablerad sedvana.
Att tornedalsbönderna började uppträda som part på tinget hänger samman
med statens intresse att främja nybyggesverksamheten i lappmarkerna och
reglera böndernas sporadiska fiskefärder från kustbygderna. Staten ville också
skydda samernas intresse i dessa frågor eftersom den ville markera att samerna
med sina näringsutövningar hade betydelse för den regionala och nationella
ekonomin, vilket ledde till att tvisterna ofta utföll till positiv fördel för
samerna.404 Ärendena som handlade om intrång på fiskevatten liknade ofta det
404
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med fyra samer från Siggevaara och deras käromål till tre bönder från
Tornedalen rörande de senares intrång på samebyns mark och vatten.405 Vid
samma ting kärade hela Siggevaara gentemot en annan tornedalsbonde som
gjort intrång på byns fiskevatten. I båda fallen utföll saken till samernas fördel
och bönderna dömdes för åverkan. I ett av ärendena står det:
Sedermehra tilltalte Siggewhara Lappar, Finnen Hans Pedersson,
ifrån Tärende och ofwan bem:te Öfwer Tårneå Sochn att han i
förledne Höstas åwärkat them i theras fiskewattn medh liustro,
och så medelst fångit ett partie fisk, thet hans nu sielff bekände
inför Rätta; Ty blifwer han saakfält till 3 m:kr Sölf:r Mynt för
406
Åwärkan […].

Kulturgeografen Nils Arell menar att det var myndigheterna, och inte samerna,
som var tornedalsböndernas motpart i tvistemålen på grund av statsmaktens
intresse för resursutnyttjandet ovanför lappmarksgränsen.407 Det finns
ingenting i domboksprotokollen som kan peka på att överheten var part i
ärendena. Däremot agerade prästen i ett egenintresse som fick positivt utslag
för samernas del.
Även om det låg i statsmaktens intresse att skydda samernas
näringsintressen408 fick den politik som fördes i Lappmarken konsekvenser även
för samerna i ärenden rörande mark och vatten. Från prästerskapets sida fanns
det ett egenintresse att hålla tornedalsbönderna borta från fiskevattnen i
Siggevaara. Prästerna bevakade utnyttjandet av sjön Sautusjärvi, som låg vid
Jukkasjärvi by nära prästgården, för de var såväl som samerna tvungna att
betala skatt för nyttjande av fiskevatten. I ett ärende förbjöds en bonde vid
namn Peder Olufsson att fiska i Sautusjärvi och: «kyrkioherden tillijka medh
Siggewara lappar skola hädanefter [...] ehrläggia fiskie Taxan till Kongl. May:tz
och Cronan». Peder Olufsson hade tagit med sig några andra för att fiska i sjön
också. Prästen påpekade att bonden fiskat i vatten «och enskiljt effter Gambla
Mäns bewittnande, skahl höra halfparten under Prästebordet».409 Att det var
förbjudet att fiska i Sautusjärvi berodde på att sjön tillhörde kyrkan och
405
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därmed också prästen, samtidigt som han delade sjön med samer från
Siggevaara. Även om prästen agerade i egenintresse för att han själv fiskade i
sjön som tillhörde prästämbetet, innebar hans handling att samerna var säkrade
från böndernas intrång i sjöarna i Jukkasjärvi.
Prästerskapet agerade också som förmedlare i samernas käromål gentemot
tornedalsbönderna, och då främst i tvistemål som rörde Sautusjärvi, samt i
ärenden med Siggevaraasamer. Johan Tornberg var präst i Jukkasjärvi år 1684
och han hade på vägnar av samerna från Siggevaara stämt en man från Tärendö
för intrång i fiskevatten.410 Vid samma ting menade han att de fyra samerna
från Siggevaara hade rätten på sin sida när de anklagade tre män från
Övertorneå socken för att ha fiskat i deras vatten, och:
tillfogat them stor praejuditz och förfångh, Uthi theres Skogh och
Marck, inom theras rätta råå och röör, besynnerliga effter Jkorna
och Fuglor, och såsom Pastor loci, Wyrdige Johan Tornbergh,
bewijste och intygade, sigh, Opå desse klagande Partters wägnar,
skrifwit en Tålfmann i Tärände till […] medh begäran, det wille
han tillsäya och Citera förber:de Öfwer Torneå Bönder, till det
411
rätta Forum hijth till Juckas Järfwi.

Det var emellertid inte fråga om prästernas osjälviska handling å samernas
vägnar, utan prästerskapet hade blivit en av parterna i konkurrensen om
resurserna till följd av statens lappmarkspolitik, eftersom även de betalade skatt
till kungen och kronan för att få fiska. Att prästen verkade till fördel för
samerna i Siggevaara berodde på att hans fiskevatten i Jukkasjärvi låg inom
gränserna för Siggevaara by. Detta styrker förklaringen att prästen inte
osjälviskt ställde upp till samernas fördel, eftersom det är tänkbart att ett ökat
tryck från bönderna på de vatten samerna i Siggevaara fiskade i, vilket i sin tur
kunde leda till ett ökat tryck på de vatten som prästen betalade skatt för och
delade med samerna. En gång tidigare hade prästerskapet på egen hand kärat
till bonden Peder Olufsson om fisket i Sautusjärvi, men då hade parterna ålagts
att dela på fisketräsket. Till slut förlorade uppenbarligen bonden rätten att fiska
412
i sjön. De ovan nämnda ärendena stödjer Arells tolkning att myndigheterna
stod på samernas sida mot bönderna från Tornedalen. Fast det är också på sin
plats att återigen nämna att i de ovan refererade fallen står klart uttryckt att det
var prästen som var part i saken och denne kan lika gärna ha agerat å egna
vägnar, som att vara en stöttande part för samerna.
410
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Att tornedalsbönderna fick fiska i Sautusjärvi berodde på att sjön
uppfattades vara rymlig nog för flera fiskare och var också ett kronovatten,
menar Arell. Förlorade bönderna fiskerättigheterna berodde det på att de inte
betalat avgift till den rätta innehavaren av fiskevattnet. Bönderna betalade dock
413
avgiften till befallningsmannen och inte till en enskild person. Peder
Olufsson förlorade mycket riktigt rätten att fiska, men inte enbart för att han
inte betalat någon avgift, utan också för att han tagit med sina kamrater för att
fiska i sjön. På tinget år 1688 kärade prästen också till andra bönder som
nyttjade fisket i Sautusjärvi.414 Siggevaarasamerna kärade å sin sida några
gånger, med befallningsmannen som förmedlare, till bönderna om Sautusjärvi
och andra sjöar inom byn. Det är osäkert varför inte prästen trädde in som
förmedlare för dem i dessa käromål, men en tänkbar förklaring kan vara att
förhållandena i dessa ärenden kan ha varit sådana att prästen inte hade något
egenintresse av att agera.
Följaktligen går det att konstatera att bönderna fiskade i sjöar som låg i
Lappmarken. Nicolaus Lundius beskriver i sin prästskildring liknande
förhållanden i Ume lappmark. Att bönder fiskade i sjöar som låg i Ume
lappmark berodde på att samerna hade sålt sin fiskerätt till dem, enligt dem
själva:
I Uhmeå lappmarck är brukeligt att böndren oppresa ifrån
Öfwerste bugdan om wåren till att fiskia effter giäddor. Desse
bönder säga hafwa ärfft desse insiögar hwar effter andra begynnes
först således att lapparna woro skyldig åt kronan mycket skatt och
tiond, då tog fogden och lagman af desse lappar desse insiöar, och
böndra kiöpte af lagman och fogden desse insiöar hwilcka nu
415
städse desse bönder bruka.

Det förekommer inga uppgifter i domböckerna om att samerna i Torne
lappmark skulle ha mist sina fiskesjöar som sedan sålts vidare till bönderna från
Tornedalen. Däremot fiskade bönder i sjöar som låg i Torne lappmark och det
går att slå fast att detsamma skedde i Ume lappmark.
Det förekom inte att prästerna agerade i tvister om fiskevatten och mark till
fördel för samer från Tingevaara. En tänkbar förklaring är att samerna i
Tingevaara fiskade i vatten som inte hörde till samma område som Jukkasjärvi.
Prästen behövde därmed inte ställa upp för samerna i tvister som gällde vatten i
Tingevaara, eftersom denne själv inte hade fiskevatten där. Det är därmed inte
sagt att samerna från Tingevaara hade behov av någon förmedlare i tvister om
413

Arell 1977, s. 125, 131. Kronovatten var sjöar som tillhörde kronan och uppläts mot en viss
avgift.
414
Torne lappmark Jukkasjärvi 26 januari år 1688, Häradsrättens domböcker, Västernorrlands
län, vol. 9, FR 654, uppslag 1049 a - 1050 a.
415
Lundius 1983 [1674-79], s. 23.

162

fiskevatten. Detta styrker ytterligare tesen om att prästen agerade i tvister om
fiskevatten vid de tillfällen när fiskevatten också tillhörde prästen eller när
utgången kunde få konsekvenser för honom. Ett ökat tryck från bönder ifrån
Övertorneå kunde leda till ökat tryck på fiskevatten som samerna i Siggevaara
fiskade i, vilket i sin tur kunde leda till att trycket ökade på de sjöar samerna
fiskade i tillsammans med prästen.
Bland samerna uppstod också tvister om intrång på fiskevatten. De
minskade emellertid kraftigt vid 1680-talets början i det samiska samhället, till
förmån för tvister med tornedalsbönder. Det är dock inte sannolikt att tvisterna
i det samiska samhället skulle ha försvunnit nästan helt under en tid när
pressen på resurserna ovanför lappmarksgränsen ökade, i och med att bönder
från Tornedalen började röra sig längre in i landet. I skattelängderna för år
1681 finns det registrerat ett ökat antal fattiga och tiggare, personer som
förlorat renar, människor som drev omkring i skogarna utan att betala skatt
och människor som flyttat till Norge eller andra lappmarker, i jämförelse med
året före. Samtidigt skulle nybyggesverksamheten främjas och
tornedalsbönderna började hävda sina intressen starkare än tidigare.
Det är rimligt att tänka sig att under en period där tillfällena för tvister
ökade bör benägenheten att lösa dem i reglerade former också ha ökat, men så
var inte fallet för samerna i Torne lappmark. Även om många samer gav sig av
från Torne lappmark, bör de rådande förhållandena i området, med ett ökande
intresse för fiskesjöar från bönder som kom från Övertorneå och Tärendö, ha
inneburit ett ökat tryck på samerna att hävda sin rätt till fiskesjöarna. Därmed
borde antalet tvister också ha ökat. Istället minskade tvisterna om fiskevatten
och mark där personer från det samiska samhället var inblandade. Med tanke
på statsmaktens lappmarkspolitik i slutet på 1600-talet med försöken att få
igång en kolonisation av Lappmark samt skydd av samiska näringsintressen,
kan tornedalsböndernas dominans i tvistemålen bero på att det var viktigare att
reglera kustböndernas fiskeresor ovanför lappmarksgränsen, än att ta upp
fisketvister som uppstått mellan samerna i Jukkasjärvi.
Det pågick två tvister mellan de båda byarna Siggevaara och Tingevaara år
1682 och år 1691. Det första ärendet var en råmärkesuppdragning om var
gränsen mellan de båda byarna gick över sjön Torne träsk; «Alldenstundh
Tingewara och Siggewara byar, ähr sins emillan kompne Uthi någon twijst och
416
strijdigheet om Torneå Träsk», som det står i protokollet. Ärendet har blivit
en egen kategori i tabell 2, eftersom saken handlade om en råmärkesdragning
och inte om intrång. I ärendet förordnades nya gode män som skulle syna och
fastställa gränsen över sjön mellan byarna. Trots att ärendet inte gällde intrång
nämner jag det ändå i detta sammanhang för att visa att det förekom ärenden
416
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av civil art mellan Tingevaara och Siggevaara byar. Det andra ärendet handlade
om en tvist om fisket i sjön mellan Tingevaara och Siggevaara by: «Anlagande
Siggewara= och Tingewara Lappars twist och strijdigheet och fiskerijetz
idkande, i Torne träsk […].»417 Det kan inte ha varit samma ärende som
råmärkesdragningen mellan byarna, eftersom det är nio år mellan de båda
ärendena. Det är inte troligt att en tvist skulle dra ut nio år under en period när
pressen på fiskevattnen i området ökade, utan tvisten borde i så fall ha lösts
snabbare under rådande omständigheter. De flesta tvister involverade dock
tornedalsbönderna, antingen som kärande eller som tilltalade, tillsammans med
prästen, vilket kan ha lett fram till att samerna löste sina tvister kring intrång på
mark och vatten sinsemellan, utan att ta upp dem på tinget.
Historikern Seppo Aalto menar att i tider där tinget inte fyllde en
tillfredsställande funktion ökade förlikningar, trots vetskapen om att det var
418
regelvidrigt. I och med att tvisterna där bönder från Tornedalen var
inblandade ökade och tvisterna där samer var involverade minskade, är det
möjligt att tinget tog hand om tvisterna där bönderna var inblandade, medan
samernas tvister lämnades därhän, vilket kan ha inneburit att samerna skötte
tvisterna själva utanför tinget, exempelvis genom egna förlikningar. En annan
förklaring kan vara att samerna hade klara uppfattningar om vilka som nyttjade
de olika fiskevattnen och markområden och hade därför inte behov av att tvista
i dessa frågor. De två ärendena, den om tvisten om gränsen över sjön Torne
träsk och tvisten om fiskandet i densamma, där de två samebyarna var
inblandade, kan båda belysa förklaringen ytterligare om varför det var så få
tvister samer emellan. De få tvisterna samerna upprättade kan ha berott på att
de både hade och fick ökade kunskaper om var gränserna gick över sjö och land
och därför överträdde man inte de fastsatta gränserna för fiskesjöarna, vilket
innebar att antalet tvister om intrång på vattnen minskade bland samerna i
Jukkasjärvi. Förklaringen kan verka enkel vid första anblicken, men med tanke
på att trycket på resurserna ökade utifrån under andra hälften av 1600-talet,
kan det ha medfört att samerna i de två samebyarna sinsemellan lärde sig hur
gränserna såg ut för de olika fiskevattnen och markområdena. I och med att
samerna visste hur gränser såg ut mellan de land och sjöar de använde, kunde
de istället fokusera på de tillfällena när tvister uppkom mellan dem och
bönderna från Tornedalen.
Sammanfattningsvis går det att konstatera att samerna inte använde tinget i
så stor utsträckning vid tvister sig emellan om intrång på fiskesjöar. Detta
menar jag berodde på att de visste vem eller vilken by som fiskade i vilket
417
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vatten och vilka markområden som nyttjades. Antalet tvister mellan samer och
de som kom utifrån som fiskade i vattnen i Jukkasjärvi-området ökade däremot
under undersökningsperioden. I de tvisterna agerade ofta prästen till fördel för
samerna, vilket han dock gjorde av egenintresse, eftersom han betalade skatt för
samma fiskevatten som samerna från Siggevaara fiskade i och betalade skatt för.

Ärenden som samerna upprättade
Samerna tog även upp ärenden på tinget som uteslutande involverade andra
samer. Det var ärenden som var knutna till det egna samhället, i meningen att
överheten inte visade något intresse för dem. När samerna tog initiativ till saker
handlade det främst om stölder, arvstvister, men också mord och dråp av våda
förekom, och vid ett par sällsynta tillfällen påbörjade samer sedlighetsbrott och
mål av civil karaktär, såsom skilsmässa. Till viss utsträckning tog samer
sinsemellan initiativ i tvister om intrång på mark och vatten som visats ovan.
Stölderna är till antalet den största kategorin ärenden, i vilka samerna både
var kärande och svararanden. Historikerna Bruce Lenman och Geoffrey Parker
har studerat brottsligheten i det förindustriella England och menar att formella
brott inte var frågan om isolerade händelser, utan kunde vara led i årslånga
tvister och till och med tvister som kunde sträcka sig över decennier.419
Stölderna uppvisar inga som helst tecken på att de skulle ha varit frågan om
brott som led i långa tvister, vilket jag återkommer till. Arvstvisterna däremot
var inte hastigt uppblossande tvister vid någons frånfälle, utan de hade i de
flesta fall pågått under en längre tid. Den långa tidsrymden, från händelsens
början till att saken drogs inför tinget, kan tolkas som att samerna visar att
samerna i så stor utsträckning som möjligt försökte lösa tvisterna mellan
varandra i det egna samhället. Även om arvstvister och intrång på mark och
vatten inte var brottmål i juridisk mening, kan tendensen ha varit densamma;
att tvisterna om intrång på land och fiskesjöar hade pågått under en längre tid
innan de hamnade inför tinget, vilket kan bero på att samerna själva försökte
lösa tvisterna.
De ärenden som samerna initierade på tinget visar att för deras del
handlade om att söka ersättning för skada och i vissa fall om att få klarhet i en
händelse. Det förekom dock inga försök att stigmatisera de anklagade
personerna som brottslingar, trots brott som stölder, mord och dråp av våda.
Tinget var för samerna ingen arena för rättskipning på det sätt som när
överheten använde tinget som en åtalande myndighet, som vid brotten mot
sedligheten och brott mot religionen.
419
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Stölder
Stölderna var 30 av totalt 243 ärenden och de var spridda över hela
undersökningsperioden (se tabell nedan). En viss anhopning av stölder var det
åren 1662, 1677 och 1697 med fyra stölder de tre åren, men det var ändå så få
stölder av det totala antalet rättssaker att det inte går att tala om någon
stöldvåg. Stölder var dock den största kategorin av ärenden samer upprättade
mot andra samer. Alla stölder initierades dock inte av samer, utan de övriga
stöldärendena upprättades av en borgare, en rådman som anklagade sin dräng
för stöld, en brukskarl som stulit bröd och ost av en borgare och kyrkoherden
som blivit bestulen. Stölden från kyrkoherden Andreas Tornaeus är detaljerat
beskriven och sträcker sig över sex sidor i 1695 års dombok och var också den
enda rättssak som togs upp det året.
Stölderna hade nästan uteslutande upptäckts genom att tjuvarna tagits på
bar gärningen, och de kallades därför för uppenbara stölder. Eftersom endast en
av stölderna var ett brott där tjuvarna inte tagits på bar gärning, men ändå
räknades som stöld eftersom den anklagade inte kunde värja sig,420 bör de
övriga 30 stölderna ha varit fråga om uppenbara stölder. Dessa borde ha skett i
nära anslutning till ett hem eller på marknaden för att de skulle kunna ha
upptäckts. I hemmet och på marknaden var det självklart att förvara och ha
med sig många varor. De stulna föremålen var mestadels renar, renkalvar,
renkött och vid ett par tillfällen renostar. Vid två tillfällen var det frågan om
stöldgods av ansenlig mängd, där de som hade blivit bestulna lämnat
förteckningar på vad som hade tagits.
Tabell 9. Stöldärenden vid Jukkasjärvi tingslag, 1639-1699.
År
Stölder

1639
1

1640
1

1662
4

1663
2

1674
1

1675
3

1677
4

1682
1

År
Stölder

1685
1

1691
2

1694
2

1695
1

1696
1

1697
4

1698
1

1699
1

Källa: Svea Hovrätts renoverade domböcker, Torne lappmark, Jukkasjärvi tingslag
1639-1699, Forskningsarkivet i Umeå, Umeå universitet.
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Nilss Pedhersson hade stulit åtskilliga persedlar, som det står i domboken, ur
Joen Tomassons visthus. Det stulna godset bestod av en bössa, nio renostar,
torrsik, torrkött, salt, skor, en fårskinnsfäll, ett pälsskinn och järnspikar. Det
var Joen som på tinget år 1675 kärade till Nilss i saken. Nilss framkallades i
rätten och berättade att han hade stulit föremål från Joens visthus och sedan
förskingrat dem.421 Vid samma ting kärade Oluf Larsson till samme Nilss
gällande en stöld av fyra persedlar, vilket han erkände. Han skulle betala
tillbaka både Joen och Oluf för godset. På tinget 1662 togs ett annat ärende
om stöld upp. Olof Larsson hade tagit tolv nät av Hendrik Jönsson och fick
böta tre gånger av värdet på godset och skulle betala Hendrik vad näten
kostade. Ytterligare en stöld togs upp vid samma ting. Det var Olaf Pedersson
som blivit bestulen av Jacob på åtskilliga persedlar, som det står i domboken,
och Jacob ålades att betala tillbaka tre gånger värdet på det stulna godset varav
422
Olaf skulle ha en del av ersättningen. Det verkar ha varit viktigt att ta upp
stölderna på tinget för att kunna få ersättning för det stulna godset. I Jacobs fall
kunde han som tilltalad emellertid inte ersätta käranden för värdet på
stöldgodset. Han var mindre bemedlad, för i domboken står det att han var
fattig.
Stölderna begicks under hela året. Lars Andersson hade blivit bestulen på
arton renar av tre samer hösten 1696, och han tog upp saken på tinget året
därpå. De tre männen erkände att de hade stulit renarna och de fick böta tre
gånger vad stölden var värderad till.423 Fallet med Lars som hade blivit bestulen
visar att åtminstone en stöld begicks under andra delar av året. Således var inte
alla brott begångna under marknadstiden.
Även om den som stulit inte kunde betala tillbaka värdet på tjuvgodset fick
personen inte något annat straff, som en repressiv åtgärd istället för utebliven
återbetalning. Det gällde Jacob som inte fick något straff vid tinget år 1662,
trots att han inte kunde betala tillbaka värdet för det stulna godset. Skamstraff
var vanligt vid brott som stölder och för brott som ansågs som kränkning av
religion och sedlighet. Det innebar att den straffade fick gå igenom en
offentligt anordnad skymflig behandling som att stå i halsjärn, avbön eller sitta
i stocken. Kyrkoplikten var en del av straffet för brott mot sedlighet och
424
religion och för stölder. Den milda behandlingen av Jacob i den lokala
domstolen, i den meningen att han inte fick skamstraff för brottet, visar att det
inte fanns något behov hos samerna att stigmatisera någon som tjuv eller som
421
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brottsling. Stöldärendena som samerna upprättade kan ses som att de ville ha
ersättning för det stulna godset framför att stigmatisera någon som tjuv eller
brottsling, även om personerna som stal ibland benämndes som «tiufwar» i
domböckerna. De personer som blivit bestulna vände sig till tinget för att
försöka säkra ersättningarna för det stulna godset.
Stölderna skulle kunna ses som att samerna var benägna att stjäla, vilket
dock vore en missvisande tolkning. Att beteckna samerna som stöldbenägna
vore att förstärka de beskrivningar som återfinns i prästen Johannes Tornaeus
beskrivning av samernas sinnelag:
Till Stöldh och Tiufwerij draga dhe en styggelse, och detta medh
sådant Samwete, at om någon af en händelse blefwer warse, at en
Will Ren eller annat diur, ware sig uti Grannas eller någon annars
Snara, fastnad är, så gifwer han densamma sådant straxt tillkänna,
425
icke hafwandes Samwete det at fördölia.

Stölderna bör hellre ses utifrån deras innehåll och hur de behandlades i rätten.
Brotten begicks antingen i samband med marknaden, eller så hade de begåtts i
någons visthus eller förråd. Det viktigaste av allt vid stölderna var att den som
hade blivit bestulen fick tillbaka värdet av det stulna godset. För kungens och
kyrkans del innebar det att också de fick pengar, eftersom en tredjedel betalades
ut till målsäganden, en tredjedel till kyrkan och en tredjedel gick till kronan.
Det finns emellertid ingenting i domböckerna som tillsäger att kronan och
kyrkan var tilltalande part i stöldärendena, även om böterna gav pengar.
Det var den som hade blivit bestulen som var drivande i ärendena om stöld
för att få ersättning av åsamkad skada i form av förlust av föremål och därmed
även värde. I och med att det inte finns några tecken på att målsäganden ville
stigmatisera en person som tjuv, kan detta också ses som en form av
konfliktlösning, likaväl som ersättning av skada.
Dråp av vilja
Perspektivet av konfliktlösning i det samiska samhället är en intresseväckande
tanke inte bara när det gällde stölder utan också vid andra grova brott. Ett
grovt våldsbrott är det tidigare nämnda fallet från år 1658, när Amond Person
anklagades för att dräpt sin svåger Peder Tomason. Det framgår inte tydligt
vem som tog initiativ till åtal och vem som var den egentliga målsäganden, men
det bör ha varit framlidne Peder Tomasons hustru Botila Pedersdotter. Det står
i domboken att: «Målsegande ähr förlikt och beder för honom [Amond
Person]». Han dömdes till att mista livet i överensstämmelse med
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dråpmålabalken om dråp av vilja, alltså mord.426 Svea Hovrätt mildrade
dödsstraffet till 50 daler silvermynts böter. Förlikningen kunde i detta fall ha
varit önskvärd, eftersom dråparen var den efterlevande hustruns egen bror.
Det var sällan fråga om mord mellan okända personer. Mord begicks i
större utsträckning mellan människor som kände varandra än mellan de som
inte gjorde det. Historikern Barbara Hanawalt har studerat våldsbrott i det
medeltida England och menar att de begicks när känslorna svallade, vilket var
mer sannolikt mellan personer som hade grann- och vänskapsrelationer än
mellan totala främlingar.427 En annan teori om våld framför historikern Eva
Österberg i sin undersökning om civilisering av bondesamhället i 1600-talets
Sverige. Hon menar att våld var mer accepterat i områden som låg nära
krigsområden. Hon konstaterar bland annat att vissa delar av Sverige hade
högre brottslighet än andra, vilket hon förklarar med politiska och sociala
428
oroligheter. Österbergs teori är inte applicerbar i sin fulla utsträckning när
det gäller våldsbrott i Torne lappmark, eftersom området inte låg nära något
krigsområde. Hanawalts teori kan inte heller användas i sin helhet, eftersom det
i ett fall var tre nykomlingar i Jukkasjärvi som hade mördats, och förövarna
kände inte de mördade. Fast de flesta grova våldsbrotten med dödlig utgång
begicks mellan personer som kände varandra, och i dessa fall är Hanawalts teori
behjälplig. Jag ska gå igenom de mordfall där förövarna och offren kände
varandra och sedan avsluta diskussionen om dråp av vilja med fallet där
mördarna och de mördade inte stod i någon som helst relation till varandra.
En kvinna anklagade en man för att ha slagit ihjäl hennes make Joen
Hansson. Dådet hade skett när de vistats vid en sjö för att fiska och kommit i
gräl om några fiskenät. Männen hade varit kamrater och hade under en tid
varit soldater, stationerade tillsammans i Torne socken. Föregående sommar
hade de två männen varit och fiskat. Där hade de börjat gräla om fyra stycken
nät och två kopparkittlar och under denna dispyt hade kamraten slagit Joen
Hansson i huvudet med ett spjut, så att Joen hade dött. Sedan hade han täckt
över Joen med mossa i skogen. Kamraten erkände dådet och dömdes till
döden.429 Det jag vill lyfta fram med detta exempel är att våldsbrott med
dödligt utfall begicks mellan de som redan kände varandra. Ytterligare ett
426
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exempel framkommer i ett ärende om dråp av våda som togs upp på tinget år
1659. En man besvärade sig över att två män hade slagit ihjäl hans far. Fadern
hade rest tillsammans med männen på väg till gruvan i Svappavaara och de
hade slagit läger för natten efter vägen. Männen berättade att när de skulle
hugga ved hade hans far varnats för att inte gå i vägen eftersom han sagt att han
såg illa, men fadern hade ändå träffats av ett fallande träd i huvudet och dött.430
Det hela förefaller ha varit en olyckshändelse. Rättssaken återkommer längre
fram i avhandlingen.
Vissa saker i vardagslivet utvecklades ibland från ren olyckshändelse till
händelser som uppfattades som grova våldsbrott enligt lagen. Föräldrarna till en
pojke menade att han hade dött under mystiska omständigheter under sin
tjänstgöringstid som dräng hos grannen. De hade inte fått underrättelse om vad
som egentligen hade hänt förrän efter begravningen och hade därför trott att
han bragts om livet. Nu ville de få klarhet i vad som egentligen hänt, trots att
det var två år sedan sonen dött. En annan dräng som tjänstgjort hos samme
man samtidigt som deras son, berättade att pojken hade drunknat när de skulle
vada över en bäck.431 Sonens dödsfall visade sig ha varit en olyckshändelse. Det
är i varje fall tydligt i fallet att föräldrarna ville få reda på vad som hade hänt
sonen, inte utpeka någon brottsling.
I ett annat brott mot liv ingicks förlikning mellan gärningsmannen och den
drabbades släkt, dråparen Amond och offrets efterlevande hustru Botila. De
andra fallen visar att de efterlevande ville få klarhet i vad som hade hänt. De
kanske också ville ha upprättelse, utan att för den skull peka ut en mördare.
Lagen gick stick i stäv med offrens efterlevandes önskningar och handlingar.
Brott mot liv var belagt med dödsstraff, men inga av de efterlevande personerna
krävde sådant. Historikern Heikki Ylikangas har belyst detsamma i en
genomgång av saköreslängderna och domböckerna för Finland under 1500talet. Han menar att trots att våldsbrott med dödlig utgång innebar dödsstraff
432
enligt lagen, ville de inblandade parterna nå förlikning. Samma tendens kan
skönjas i Jukkasjärvi genom de ärenden som togs upp på tinget. Historikern
Dag Lindström förhåller sig skeptisk till överensstämmelsen mellan faktiskt och
registrerad brottslighet på grund av att förlikningar ingicks och för att det fanns
andra forum för rättslösning.433 Eva Österberg däremot, menar att den faktiska
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våldsbrottsligheten överensstämmer med den verkliga, eftersom människors
avsky för grovt våld gjorde att dylika brott nästan uteslutande hamnade inför
tinget.434
Det går inte nå att full klarhet i om och i så fall i hur stor utsträckning
människor ingick förlikningar utanför tinget i grova våldsbrott, men i och med
att det förekommer uppgifter i domböckerna att parterna ingått förlikningar
kan dessa ha ingåtts utanför tinget. Det kan ha varit rykten om dåden som gick
på bygden, som medförde att någon statsmaktsrepresentant förde saken till
tinget baserad på rykten. De som hade ingått förlikningen hade kanske aldrig
tänkt eller önskat att saken skulle hamna inför rätta. Förlikningsförfarandet ska
emellertid inte övertolkas, som forskare påpekat. Det var inte alltid frågan om
harmoniska, alltigenom fredliga samhällen, utan förlikningar handlade om att
få någon form av ersättning för det dåd man ansågs sig drabbats av och lidit
435
skada av. Frågan är om förlikningar kan ses som konfliktlösning, eftersom det
inte är säkert att parterna uppfattade saken som en regelrätt konflikt.
Lindström påpekar, med stöd i antropologisk forskning, att i samhällen utan
formaliserat rättssystem är förlikningar ett sätt att lösa konflikter, upprätthålla
balansen och beivra normöverträdelser.436 Förlikningarna kan lika gärna även ha
varit ett sätt att få ersättning för en skada man drabbats av, vilket bör ha gällt
om det handlade om materiell förlust.
Jag ska utveckla diskussionen med utgångspunkt i Österbergs tes om att
våldsbrottsstatistiken överensstämmer med den faktiska. De grova våldsdåden
som begicks i Jukkasjärvi kan naturligtvis ha väckt avsky, men om så vore fallet
borde de anklagade ha dömts enligt rådande lag. Istället förliktes parterna i
grova våldsbrott. Även om våldsdåden skulle ha väckt lokalsamfundets skräck
och avsky är det inte någon garanti för att dåden med dödligt utfall skulle ha
blivit rättssaker. En del dåd kan ha skett i lönndom, men blev rättssaker på
437
grund av att det gått ett rykte på bygden.
I ett mordfall var offren en familj på tre personer från Finland och totala
främlingar för de misstänkta gärningsmännen. Familjen hade hittats dräpt i
skogen och hade enligt rykten levt som tiggare i Torne lappmark. Länsman
Olof Törnqvist angav att familjen Kurrainen dödat den tiggande familjen från
Finland. Lars Kurrainen hade tillsammans med tre av sina fyra söner sett
familjen stjäla ur deras förråd. Med grannfamiljen Amundsson hade familjen
Kurrainen slagit ihjäl de tre människorna ute i skogen. Länsmannen berättade
att enligt ett rykte hade drängen Anders Joensson i Siggevaara bevittnat mordet
434
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på de tre tiggarna, som begåtts av de fem personerna från två av familjerna. De
hade försökt övertala honom att hålla tyst om saken och han skulle ha blivit
erbjuden kött och pengar som hade tagits från de mördade för att inte berätta
något. Rätten uppmanades att tänka över om det var sant eller inte. Den
närvarande tingsallmogen menade att det var sant att Anders Joensson hade
bevittnat morden, för de hade hört detsamma av Anders bror Per. Anders
Joensson var närvarande på tinget och kallades fram i rätten. Han fick frågan
om han bevittnat dråpet, men han svarade att det hade han inte.
Tingsallmogen replikerade att han inte var vid sitt fulla förstånd. Gruvfogden
Erich Jönson Stålnach menade att han hade information om morden. Han
berättade att han kunde peka ut platsen där dåden hade skett, där mannen först
hade blivit ihjälslagen och där kvinnan hade bett på sina knän att dottern skulle
förskonas. De båda kvinnorna hade dock slagits ihjäl. Tingsallmogen fick
frågan om de visste något om det som gruvfogden berättat om, men de hade
inte några upplysningar alls i saken. Eftersom inte hela familjen Kurrainen var
med på tinget, utan endast en av sönerna, sköts ärendet upp till nästa år. Nästa
år var inte Olof Törnqvist som hade angett de två familjerna närvarande, då
han avvikit till Norge med en kvinna. Prästen kallade fram ett annat vittne,
Margrete som var svärdotter till Lars Kurrainen. Margrete hade berättat för
prästen att grannfrun sagt att hennes man sett dådet. Fast när Margrete kallades
fram i rätten vägrade hon att vittna, eftersom hon hade blivit hotad till livet av
sin svärmor, Lars Kurrainens hustru Elin. Fallet ogiltigförklarades, eftersom
Margrete vägrade vittna. I samma veva dog också pigan till Kurrainen och
rykten gick på bygden att Elin hade dräpt henne, eftersom hon varit ensam
438
med pigan i skogen när hon dog. Det framstår i domboken som att
länsmannen var den som väckte åtal i mordfallet. De som hade bevittnat
händelsen eller som hade hört om saken i andra hand var inte villiga att vittna
när de kom i rätten, utan de förefaller ha blivit skrämda till tystnad. Bara en av
de anklagade närvarade vid tinget och fallet med de tre människorna som
mördats löstes inte.
Det framstår som att saken försöktes hållas utanför tinget fastän det
handlade om mord. Den samiske länsmannen hade fått reda på morden
ryktesvägen och verkar ha varit drivande när saken väl hamnade inför rätten,
liksom prästen. De flesta av dem som bevittnat händelsen eller som hört om
saken, såsom grannar, släktingar och arbetare till de anklagade, var ovilliga att
vittna. Ärendet visar en komplexitet i relationerna mellan de som bodde i
området. De stod nära varandra genom olika relationer; familjemedlemmar,
släktingar, grannar och tjänstefolk. Även om den var en relativt begränsad
438
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befolkning439 som bodde på ett stort geografiskt område, stod människorna i
nära förbindelse med varandra. Några personer visste att familjen hade blivit
mördad, även om deras kunskap om morden senare bortförklarades med att det
hade varit osanningar och rykten som varit i svang. Vittnenas tystnad kanske
berodde på att människorna som mördats var främlingar i bygden eller att de
inte tordes vittna emot andra som bodde i området. Det finns alltså en
möjlighet att andra grova våldsdåd hade begåtts, men aldrig blivit en rättssak
trots att människor visste om dåden. Hade skräcken varit större borde de
inblandade ha angetts. Eva Österbergs tes om att grova våldsdåd var så
avskräckande att brottsstatistiken i domböckerna överensstämmer med den
440
stämmer därmed bara delvis för Jukkasjärvi. Dag
faktiska brottsligheten,
Lindström menar att det finns ett mörkertal mellan den registrerade och den
verkliga brottsligheten, vilket uppkommer av tre orsaker; den första är att en
del brott inte upptäcks och registreras därmed inte; den andra är att
källmaterialet är otillräckligt i meningen att brotten inte registrerats i
domboken, trots att en tilltalande part tagit upp brottet och en anklagad
dömts; den tredje orsaken är olika samhällen kan handskas med brott i egen
jurisdiktion, egen konfliktlösning och bestraffning och på andra sätt lösa
brotten, utan att vända sig till domstolarna.441
Att morden på familjen blev en rättssak på tinget understödjer emellertid
Österbergs tes till viss del; att dåden hade appellerat till människors känslor om
vad som var rätt och vad som var fel. Det var okända människor som kommit
till Jukkasjärvi och som dessvärre senare hade bragts om livet, och ändå verkar
empatin för främlingarna ha varit så pass stark att morden, och de anklagade
mördarna, hamnade inför rätten. Det visar sig under rättsprocessens gång att de
nära relationerna, som var baserade på släktskap, grannskap och tjänstearbeten,
gjorde att vittnen inte framträdde. Det framstår helt enkelt som att de som
hade uppgifter om saken höll tyst om det de visste. Banden mellan
människorna verkar ha hållit ihop dem i olika förhållanden, vilket
framkommer i mordfallen. Att många av dem som utfrågades om mordfallen
höll tyst om saken, genom att vägra att vittna, kan bero på att de inte ville bli
involverade. Det var förpliktande att berätta det de visste på tinget; kanske en
förpliktelse de inte ville ingå beroende på att de på ett eller annat sätt stod i
förhållande till varandra. Österberg menar att en av orsakerna till påkrävd
442
tystnad kan bero på att människor inte vill förplikta sig.
439
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Dråp av våda
Det var endast ett ärende som kan kategoriseras som dråp av våda. Det var
Mikell Hindersson som besvärade sig över två män som hade orsakat hans fars,
Hindrik Mikelsons, död. Oluf Matsson, Erik Eriksson och Hindrik Mikelson
hade slagit nattläger på vägen till koppargruvan. Kanske behövde de ved till
natten för Oluf och Erik hade börjat fälla träd. De hade varnat Hindrik att han
skulle se upp så att han inte skulle komma ivägen för något fallande träd: «då
Suarade han, iag ähr fullan så gammal att iagh iu kan see huart trä faller, och
när trä föll omkull, föll på be:tn Hindrik Mickelsson att han strax bleuf död».
Så trots Olufs och Eriks varningar kom Hindrik under ett fallande träd och
verkar ha dött ögonblickligen. Oluf och Erik dömdes enligt det femte kapitlet i
dråpmålabalken till att böta 4 ½ mark var.443 Det verkar ha varit en
förmildrande omständighet att de hade sagt åt Hindrik att akta sig.
Dråpmålabalkens 5:te kapitel, i överensstämmelse med Holmbäck och Wessén,
444
handlar om den som faller ned från ett träd och den som står under dör.
Att Mikell Hindersson tog upp ärendet berodde på att han ville ha
upprättelse i samband med hans fars dödsfall, menar jag. Ingenting i
protokollet säger att han skulle ha opponerat sig emot beslutet att ge Oluf
Matsson och Erik Eriksson böter och krävt ett strängare straff. Saköreslängden i
domboken saknas för det året, så det finns inga uppgifter över hur böterna
fördelades, men Mikell Hindersson bör som målsägande ha fått åtminstone en
tredjedel av böterna. Lindström menar att förfarandet att dömda skulle betala
böter till målsägande gör det svårt att skilja mellan egentliga förlikningar och
erläggande av böter. Han visar också exempel på att förlikningar ingicks efter
åtal.445 På tinget i Jukkasjärvi var det inte ovanligt att förlikningar ingåtts innan
parterna kom inför rätten, som i fallet med Botila Pedersdotter som förlikts
med sin mans mördare, tillika brodern Amond Person.446
Eva Österberg menar att vissa brott såsom stölder förblev oupptäckta, vilket
beror på normer och mentaliteter. Om människor oftare blev åtalade på grund
av elakt skvaller och verbala utfall, kunde det innebära att livet blev negativt
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påverkat av avundsjuka, meningsskiljaktigheter och käbbel.447 Denna tes kan
gälla andra ärenden än enbart stölder, och kan appliceras på grova våldsbrott
som mord och dråp, menar jag. Elaka rykten och meningsskiljaktigheter kunde
inte i någon större utsträckning ha varit grunden för en rättssak och inte heller
följa i spåren av en rättsprocess, eftersom det i så fall skulle påverka
förhållandena mellan människor väldigt negativt. Mikell Hindersson nöjde sig
med att männen som varit inblandade i hans fars död fick böter. Att
meningsskiljaktigheterna skulle ha fortsatt efter rättegången hade endast
påverkat dem alla negativt.
Jag ska jämförelsevis nämna att i grova våldsbrott, som i en våldtäkt i
448
Uppland, röstade tingsallmogen för att den anklagade mannen skulle dömas.
Denna tendens, att människor på tinget ville att anklagade personer skulle
dömas, fanns inte i Jukkasjärvi; ett påstående jag grundar på att de tilltalade
449
fick böter istället hårdare straff som liknande brott ofta påkallade. Jag menar
att detta i sin tur berodde på att människor var kopplade till varandra i ett
nätverk av släktskap och/eller grannskap. Människorna i Jukkasjärvi låg
befolkningsmässigt på ett antal mellan drygt 300 personer upp till lite drygt
730 under hela 1600-talet. Det torde vara ett överkomligt antal människor som
var knutna, åtminstone löst, till varandra som grannar, släktingar, arbetande
hos varandra och vänner. Österberg påpekar att i dråp var de inblandade ofta
grannar. Det var mindre konflikter mellan grannar som eskalerade och slutade
med dödlig utgång. Hon menar dock att olyckshändelser inte kastar något ljus
över våldsbrottens mentalitet. Mentalitet är det huvudsakliga temat i
Mentalitiets and Other Realities. Essays in Medieval and Early Modern
Scandinavian History.450 Som jag sagt tidigare är temat för denna avhandling
inte mentalitet, men hennes teser belyser en viktig aspekt av de grova
våldsbrotten i Jukkasjärvi; att de i våldsbrotten inblandade personerna stod i
olika relationer till varandra och därför fanns det en benägenhet att acceptera
rättens domslut, även vid mord. Människorna i samhället skulle leva sida vid
sida genom olika relationer till varandra även efter rättegångsprocesserna.
Avundsjuka, bråk och meningsskiljaktigheter som tog för stora proportioner
447
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skulle bryta sönder samhället, på grund av att människorna indirekt stod i
förhållande till varandra. Därmed inte sagt att inte brott förekom, vilket
framkommit i detta kapitel, men grova de våldsbrotten var få till antalet,
eftersom människor riskerade att begå brott mot personer de stod nära eller
personer som någon annan de kände stod nära.
De få våldsbrotten kan alltså förklaras med relationer i samhället, vilket är
en mer passande förklaring till tendensen med låg grov kriminalitet, än
Österbergs tes om att grova brott kom för rätten eftersom de väckte
människors avsky. I Jukkasjärvi var antalet grova brott få, på grund av att
samerna stod olika förhållanden till varandra och för att befolkningsantalet
möjliggjorde att dessa förhållanden kunde bli nära. Fast vi får heller inte
glömma att det framkommer i domböckerna att dessa nära förhållanden i vissa
fall innebar att människor höll tyst om vad de visste av rädsla. Margrete tordes
inte berätta vad hon visste om familjen från Finland som hade blivit
ihjälslagna, av rädsla för sin svärmor som hotat henne till livet om hon
berättade vad hon visste. Den låga grova kriminaliteten kan också bero på att
det fanns fall som inte är med i domböckerna. En annan förklaring till den låga
grova kriminalstatistiken är att samerna i Jukkasjärviområdet var en liten
population som under större delen av året bodde utspridd över ett stort
område, och endast sammanstrålade under vintern vid sina traditionella
samlingsplatser, vilka sedermera blev de platser där kronan placerade
marknaderna, tinget och kyrkorna. Det var alltså en spridd population vars
medlemmar samlades endast vid ett dokumenterat tillfälle per år, vilket borde
ha minskat riskerna att komma i konflikter med varandra som ledde till dödlig
utgång.
Ett sedlighetsbrott och en skilsmässa
Banden mellan familjemedlemmar, släktingar, grannar och vänner var inte
alltid så starka att det innebar att de inte angav varandra. Även om det endast
var i ett ärende som det finns starka skäl till att anta att samer tog initiativ till
ett ärende om brott mot sedligheten, så visar det sig att de nära relationerna i
vissa fall fick stå tillbaka. Det var en mor och henne son, Margareta
Steffansdotter och Hindrik Larsson, som berättade att den ogifta dottern och
systern Elin hade fått barn och fadern var en gift man som inte kom från
bygden. De hade träffats två år i rad under påskhelgen i ett pörte i Vittangi, där
mannen varit stationerad för gruvans räkning.451
Det verkar som att brodern och modern hade varit den drivande kraften till
att Elin hamnade inför rätten och bekände att hon fått barn med en gift man,
eftersom det kommer fram i domboken att hon berättat om saken först för sin
451
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mor och sedan för sin bror. Varför hennes anhöriga tog initiativ till att hon
hamnade inför rätta går inte att utläsa av protokollet. Jan Sundin menar att
utomäktenskapliga barn var ett «ekonomiskt hot» både för lokalsamhället och
för de anhöriga, eftersom barnens försörjning oftast föll på den ogifta kvinnans
452
anhöriga. Det skulle betyda att det var Elins mamma eller Elins bror som i så
fall skulle bli försörjningsansvariga. Det finns en man vid namn Henrik
Larsson Winter upptagen i skattelängden samma år som syster stod anklagad,
och det står att han inte betalade skatt för det året.453 Om den i mantalslängden
uppförde Henrik Larsson Winter var den samme Hindrik Larsson som i
domboken, betyder det att brodern hade små eller inga medel att hjälpa Elin
med att försörja henne och hennes barn. Brodern verkar ha haft små medel att
tillgå. Det finns emellertid ingenting som pekar på att det var meningen att
han verkligen skulle hjälpa sin syster och hennes barn med ekonomiska medel.
Modern Margareta och brodern Hindrik kanske ville att hon skulle få
upprättelse i förhållande till Tomas som gjort henne med barn trots att han var
gift. Tomas Sigfridsson var enligt domboksprotokollet inte närvarande, men att
han skulle kallas till tinget för att svara för sitt brott. Elin fick böta och skulle
stå uppenbar skrift i kyrkan. Att stå offentlig skrift- och kyrkoplikt innebar att
den anklagade fick stå inför församlingen, ibland på en pliktpall, och bekänna
sin synd. Detta kunde ske på så sätt att prästen läste ur Bibeln om den dömdes
454
synd, varefter denne fick ta nattvarden. Hon kunde inte betala böterna så
hon skulle istället slita ris som det hette, den 31:a samma månad.
Ett annat fall som rörde förbindelser i och utom äktenskapet var en
skilsmässa. Anna Joensdotter krävde att äktenskapet med Olof Michelson
Törnqvist skulle upplösas, eftersom han begått enfalt hor med en annan
kvinna, Sigrid Nillsdotter: «Länsmans Oluf Michelson Törnqvistz Hustru
Anna Joens dotter, Kom för Rätten och gaf tillkienna, huruledes hon
förmedelst dess Mans begångne Enkla hoor medh Segrid Nills dotter kommer
455
att skillias med honom». Olof och Sigrid hade rymt till Norge under
sommaren och kom aldrig inför rätten. Annas främsta ärende var att få
äktenskapet med Olof upplöst och få sin andel av boet skiftat.456 Hade åtalet
varit riktat mot mannen, Olof Michelson Törnqvist, hade ärendet blivit klassat
som brott mot sedligheten, närmare bestämt som enkelt hor, men nu handlade
ärendet om en skilsmässa. Jag har heller inte rubricerat ärendet som en tvist om
452
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bodelning, eftersom det upprättade ärendet först och främst gällde Anna
Joensdotters begäran om skilsmässa. Att det var av betydelse för henne att ta
upp saken på tinget hade två orsaker; att få igenom en skilsmässa i första hand
och i andra hand att få sin del av det gemensamma boet skiftat.
Arvstvister
Det var tolv arvstvister som togs upp på tinget i Jukkasjärvi. I arvstvisterna var
det endast samer som var inblandande. Tvisterna och arv och arvskiften är
koncentrerade till 1690-talet, och det var endast tre ärenden rörande arvstvister
som togs upp före år 1690.
Tabell 9. Arvstvister vid Jukkasjärvi tingslag, 1658-1699.
År
Arvstvister

1658
1

1659
1

1667
1

1690
1

1692
1

1693
1

1694
1

1698
3

1699
2

Källa: Svea Hovrätts renoverade domböcker, Torne lappmark, Jukkasjärvi tingslag
1639-1699, Forskningsarkivet i Umeå, Umeå universitet.

I en del arvstvister ingick parterna förlikning inför den sittande rätten med ett
handslag, som det står i domboken. I protokollet från år 1658 verkar det som
att arvstvisten hade dragit ut på tiden, om en: «någon Långsam Tuist» mellan
Erik Nilsson från Tingevaara och Nils Pederson och dennes bröder om ett arv
som bestod av en stor post silver. Parterna förliktes och kom överens om att
Erik Nilsson skulle betala 20 daler till Nils Pederson och hans bröder.457 I
arvstvisten mellan Henrik Jönsson med syskon och styvfadern Per Henriksson
om arvet efter brodern Erik Jönsson står det att parterna förliktes med handslag
i rätten:
Anbelangande Henrik Jönssons medh des Samsyskon i Tingewara
arfz prætension, emoth theras Stiuffader tolfman Per Henriksson
ibidem, om något arf, efter theras Sahl. Broder Erik Jönsson, som
för någon tidh sädan barnlöös dödde; Så förlijktes dee där om
458
medh handlagh in för Rätten[…].

I denna arvstvist framkommer det att handslag var ett sätt att ingå förlikning,
eller i varje fall att konfirmera förlikningen som ingåtts.
457
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I två ärenden står det att om parterna inte kunde förlikas i en arvstvist
skulle rättens utslag vara ledande. Den ena tvisten handlade om frågan om
arvingarna efter Markus Erichsson skulle få fiska i det fiskevatten som tillhört
honom.459 I den andra togs saken upp i rätten, eftersom parterna inte kunde
förlikas. Det var när Joen Nillson och Tomas Nilsson inte kunde komma
överens om delning av ett arv. Kyrkoherden Elingius och de två
nämndemännen Mickell Amundsson och Nills Mikelsson skulle hjälpa till med
att skifta arvet, och «kunna the på sådan händelsse, ey förlijkas, så beror sama
ärende till näste Tingh».460
På tinget utsågs personer som skulle bistå i arvstvisterna, som i de två
ovanstående refererade fallen. Hjälpen bestod av att få parterna att ingå en
förlikning. Om parterna trots det inte kunde förlikas, så skulle rätten ta
ställning i saken. Detta skedde i en arvstvist när Anders Nilsson från
Tingevaara dömdes att betala för ett silverbälte till sina syskon, en bror och en
syster. Bältet hade han fått efter sin far och sedan gett till sin svärmor.461 Även
arvsskiften togs upp i rätten som år 1667 när det fastslogs att Josef Päderson
och Anders Dagersson skulle skifta arvet efter föräldrarna till Erik Nillsson i
Siggevaara och hans svåger.462
Historikern Maria Sjöberg menar att sedvanor om arv hade med
äktenskapet att göra. Hon undersöker äktenskap, egendom och makt i äldre
tid. Att äktenskapet hade betydelse för sedvanan berodde på att äktenskap förde
ihop ägor medan arvskiften splittrade dem.463 Tvisterna om arv på tinget i
Jukkasjärvi visar att de parter som fick ärva, men inte kom överens i saken, tog
initiativ till tvisterna. Det fanns alltså en splittring mellan parterna. Sjöbergs
undersökning är dock inte fullt ut applicerbar för förhållandena i Jukkasjärvi,
eftersom arvstvisterna aldrig gällde tvister om ägor i betydelsen land. Däremot
splittrade skilsmässa mellan Anna Joensdotter och Oluf Michelson Törnquist
deras gemensamma egendom, på grund av att Anna önskade att boet skulle
delas så att hon skulle få sin del.
Att antalet tvister om arv ökade markant från och med 1690 kan ha flera
orsaker. Den första kan vara att det faktiskt inte förkom arvstvister i någon
omfattande utsträckning före år 1690. Fanns det arvstvister kan dessa i så fall
ha lösts samer emellan utan tingets inblandning. En arvstvist kunde visa sig
vara en utdragen process, som tvisten mellan Erik Nilsson och Nils Pederson år
459
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1658. Den hade pågått under längre tid, som det står i protokollet. Att
arvstvister togs upp på tinget från och med 1690 kan bero på att det blev av
ökad betydelse att få dem dokumenterade till innehåll och till utslag, även om
parterna förliktes. En förlikning i en arvstvist kan ha haft minst lika stor
betydelse som rättens utslag. Genom att tvisterna togs upp i rätten fanns det
dokumentation på de personliga förhållanden det handlade om. För de
inbördes relationerna om vem som skulle få ärva var lika viktiga som vad arvet
var. Att det fanns behov för att få tvisternas innehåll ordentligt utredda, både
av personliga skäl och i sakfrågan, kan vara den andra orsaken till att
arvstvisterna ökade kraftigt från och med år 1690, som när Lars Person i
Tingevaara hade utsetts som förmyndare för sin sons Per Larsons dotter
Gunnila. I och med att Lars Person var gammal, och hon hade ett ansenligt arv
på 51 renar och andra persedlar värda 43 lod, så utsågs tre samer som
borgenärer på ett år. Hon bodde hos sin styvmorfar och därför skulle farfadern
Lars Person och borgenärerna täcka omkostnaderna som styvmorfadern hade
464
för mat och kläder åt henne. Att det var viktigt att ha alla fakta på bordet i
arvstvister, framgår av en tvist mellan Hendrich Larsson och Lars Andersson.
Lars skulle ha hållit ett silverbälte dolt för Henrich menade den senare, men i
och med att han: «medh inga skiähl kunde denne gången sin tahlan bewijas» så
skulle han ge bättre besked på tinget en annan gång, för att saken skulle kunna
utredas.465 Fanns inte alla fakta bordlades alltså arvstvisterna. Tvisterna om arv
var koncentrerade till 1690-talet, men det behöver inte heller betyda att de
ökade från och med det decenniet, utan det var istället behovet av att få
tvisterna dokumenterade som ökade.
Närheten till tinget kan dock inte förklara varför arvstvister togs upp i
rätten, vilket var en av orsakerna till att skuldtvisterna drogs inför tinget.
Arvstvisterna hade inga samband med marknaden i Jukkasjärvi. Istället är det
rimligare att anta att arvstvisterna drogs inför rätten av samerna för att det
skulle finnas dokumentation på arvstvisternas lösning, som jag sagt ovan.
Samerna tog initiativ till arvstvister också på grund av att lagarna om arv
liknade de lagar som rätten använde, landslagarna. Att samernas lagar i
arvsfrågor liknade de lagar statsmakten använde finns det uppgifter på i
Johannes Tornaeus skildring av samerna i Torne lappmark. Samerna skiftade
arv enligt landslagarna, exempelvis när föräldrarna skulle gifta bort sina döttrar.
Förutom de gåvorna kvinnorna fick under frierierna och vid ingången till
äktenskapen, fick de också den del av föräldrarnas arv som tillhörde dem. Arv
skiftades i överensstämmelse med Sveriges landslag, som det står i Tornaeus
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berättelsen, och de gällde enbart lösören, inte ägor som mark och vatten.466 Att
samernas lagar liknade de statliga lagarna som användes framkommer tydligt i
en arvstvist då Joen Nillson kom för rätten, eftersom han inte kunde förlikas
om arvsdelningen med Tomas Nillson efter föräldrarna. De anmodades att
skifta efter landslagen och dela arvet, men eftersom Tomas inte var närvarande
och en förlikning inte kunde vinna laga kraft, skulle saken bero till nästa års
ting.467 Ärendet togs inte upp året därpå, så det kan tänkas att bröderna hade
ingått förlikning utan tingets inblandning. Saken mellan de två bröderna
bekräftar i varje fall de uppgifter som kommer fram i Tornaeus prästrelation,
att arvstvisterna hänvisades till landslagarna.
I en arvstvist framkommer det att arvet gällde rättigheten att få fiska i en
sjö, men det handlade inte om att fiskevattnet som arv sågs som fast ägo. Det
var arvingarna efter Markus Erichsson och Oluf Clemetsson som sa att de alla
hade fiskat i tre sjöar, som av ålder tillhört Markus Erichsson. Rätten skulle
säga sitt i saken och tre samer utnämndes för att medla mellan parterna. Kunde
parterna inte förlikas i saken kunde de använda sig av rättens utslag som
vägledning, vilket framkommer i den sista meningen av ärendet: «Men där de
igenom sådant Medell icke kunde förlijkas, stånde dem fritt att afwänta Rättens
uthslagh i Saaken, Widh Näst hållande laga Ting, will Gudh.» Saken skulle tas
468
upp vid tinget år 1693, eftersom detta ärende finns i 1692 års dombok.
Ärendet återfinns emellertid inte i domboken nästa år, vilket kan innebära att
parterna hade förlikts i saken och därmed inte behövt rättens utslag som
vägledning. Detta ärende ger ytterligare en fingervisning om varför
arvstvisterna togs upp på tinget. Det fanns möjlighet för samerna att använda
sig av rättens utslag i arvstvister, om parterna inte kunde förlikas. Rätten kunde
förordna andra samer till att utreda saken, vilkas syn på saken sedan kunde
användas som vägledning. I ärendet med Markus Erichssons arvingar och Oluf
Clemetsson som använde sig av samma fiskevatten är det tydligt att de förliktes
i saken, menar jag, eftersom ärendet inte togs upp på tinget det efterföljande
året. Samerna använde tinget i arvstvister för att få ärendena dokumenterade i
domböckerna och för att få hjälp vid de tillfällen när parterna inte kunde
förlikas i arvstvisterna.
Arvstvisterna kan kort sammanfattas enligt följande. Samerna tog också upp
arvstvister på tinget, eftersom lagarna om arv liknade samernas lagar. Det kan
beläggas genom samtida historiska källor, skrivna av Johannes Tornaeus som
var präst i Lappmarken på 1600-talet. Genom att ta upp arvsfrågorna på tinget
var samerna därmed garanterade att de dokumenterades i domböckerna. Om
466

Tornaeus 1983 [1673], s. 45, 47.
Torne lappmark Jukkasjärvi 18 januari år 1693, Häradsrättens domböcker, Västerbottens
län, vol. 4, FR 657, uppslag 695 b.
468
Torne lappmark Jukkasjärvi 27 januari år 1692, Häradsrättens domböcker, Västerbottens
län, vol. 3, FR 657, uppslag 743 a.
467

181

man behövde gå tillbaka i saken fanns det nedskrivet i domboken. Rätten
användes också när parterna inte kunde förlikas i den aktuella arvsfrågan.

En kort sammanfattande analys av samer och andra
grupper i rättssaker
Det var händelser som grep in i livet på flera olika plan som samerna tog
initiativ till vid tinget. Det var inte bara frågan om brott som stölder eller mord
eller dråp, utan samerna upprättade ärenden som handlade om barn, och om
äktenskap och skilsmässa och när frågor om arv kom upp i samband med
någons bortgång. Det var händelser som många gånger brådstörtat förändrade
livet som blev rättssaker, men lika ofta händelser som reglerade
handelsförhållanden vid marknadsplatsen. Samerna kan därmed sägas ha
använt tinget för egna syften och egna intressen. Vissa rättssaker som
involverade samer och borgare och/eller brukspersoner kan tolkas som att det
gällde gränser mellan olika grupper i vissa fall.
Gränser mellan olika grupper syns tydligt i skuldtvister där samer och
borgare och/eller personer från gruvdriften var inblandade. När det gällde
återbetalningen av skulderna var kraven strängare när borgarna och
brukspersoner var en av parten i tvisten. Skuldtvister mellan samerna var inte
omgärdade med lika stränga förhållanden för återbetalningar. Detta kan bero
på att olika grupper markerade gränserna mot andra grupper, såsom borgare
och brukspersoner gentemot samer. Sådana markeringar gjordes i mindre
utsträckning mellan människor inom samma grupp, såsom mellan samerna,
eftersom det inte borde ha funnits något egentligt behov för dem att markera
gränser mellan de som tillhörde samma samhälle och samma kultur.
Återbetalning i skuldtvister mellan samer gick därför smidigare.
Historikern Teemu Ryymin hänvisar bland annat till Fredrik Barths teori
om avgränsningar av en distinkt grupp i sin avhandling om hur finska
kvänbildskaparna försökte avgränsa kväner från samer och norrmän och
inlemma dem i den finska nationella gemenskapen. Barth menar att (etniska)
grupper bildas för att framhäva markeringar av gränser mellan olika grupper i
469
skapandet av identitet, framför att vara en beskrivning av gruppernas kultur.
Barths tes gäller hur etniska grupper uppstår, i en gränssitutation mellan
grupper. Fast jag menar att essensen i Barths diskussion, såsom Ryymin
presenterar den, är fruktbar som ytterligare en förklaring till varför tvister
mellan samer löstes smidigare än de mellan samer och andra grupper av
människor. Andra grupper hade behov att hårdare reglera förhållanden
gentemot samerna, såsom borgare och brukspersoner, beroende på att det
469
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handlade om en gränssituation mellan två olika grupper. Samerna reglerade
inte förhållande lika hårt gentemot personer som tillhörde samma samhälle och
kultur eftersom de befann sig inom samma gränser och inom samma kulturella
och sociala kontext.
När samer och andra grupper var involverade i rättssaker är det gränserna
mellan grupperna som blir tydliga. Representationer av Den Andre finns
däremot inte i samma utsträckning vid dessa tillfället, som när överheten i
jämförelse projicerade ideologiska imperativ på samerna. Det är gränser mellan
grupper och gränser för grupper som framträder i rättssaker mellan samer och
andra grupper; och bilderna av Den Andre framträder inte alltför tydligt, eller
inte alls, i dessa gränssituationer.
Gränserna för gruppen blir synliga när både samerna var tilltalande och
tilltalad part; samerna löste tvisterna smidigt när de inblandade parterna
tillhörde samma kulturella grupp och samma samhälle. Gränserna mellan
grupper(na) framträder tydligt när borgare och brukspersoner var parter i saker
tillsammans med samer. Förhållandet mellan grupperna blev skarpare både när
det gällde rättssakens innehåll, och därmed även gränsen mellan de olika
grupperna. Detta pekar på en gränssituation mellan «vi» och «dem». De olika
gruppernas relationer till varandra innehöll ingen maktaspekt, som när
överheten var en part i rättssakerna. Det var istället en gränssituation som blev
tydlig. Det uppstod en gränsmarkering i rättssaker som involverade andra
grupper och samerna, som nödvändigtvis inte behövde ha varit medveten på ett
överordnat plan hos människorna. Däremot var det faktiska gränser som i vissa
fall behövde klargöras eller upprättas; vem som hade rätt att fiska och var, vem
eller vilka hade begått ett dråp, vem hade rätt att ärva och vad och hur mycket,
för att ta några få exempel. Det fanns däremot inget uttalat behov av att söka
efter det som var annorlunda inom var och en av grupperna.
Både samer och grupper som borgare, brukspersoner och handelsmän
använde tinget för sina egna intressen. När samer var kärande- och
svarandepart var konsensustanken ledande.470 Överheten, som jämförelse,
upprättade däremot ärenden som kränkte den rådande ordningen och de
traditioner och seder som gick över gränserna för «normalt» beteende hos
individernas tro och privatliv.

Att opponera sig mot överheten
Att samerna använde sig av tinget och tog upp ärenden i rätten trots att tinget
var överhetens arena först och främst, kan te sig motsägelsefullt. Vissa
förklaringar till varför samerna använde tinget trots de starka maktaspekterna
från statsmakten sida har kommit fram igenom detta kapitel. Samerna
opponerade sig mot överheten, vilket berodde på att de misstyckte till de beslut
470
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som togs i rätten, beslut som att infinna sig i rätten och kanske ett ointresse hos
samerna att engagera sig å överhetens vägnar. De ärenden som visar att samerna
opponerade sig mot rättens beslut är de ärenden som gäller tredska och oljud
på tinget. Jag tar upp frågan i detta kapitel, eftersom jag vill visa att de
komplexa maktförhållandena på tinget inte passivt godtogs av samerna, även
om de själva använde sig av tinget.
Oljud och tredska i rätten
Tjugonio ärenden handlade om vad som hände på tinget, närmare bestämt om
vad som var lagligt och inte lagligt. I detta avsnitt ska jag ta upp oljud vid
tinget och tredska.
Oljud på tinget var totalt åtta av de ärenden som handlade om saker som
hänt på själva tinget när rättsprocesser pågick. Det var de som var närvarande
på tinget som åhörare som dömdes till böter för oljud på tinget. De okvädade
varandra, som när Nils Kinnuedson kallat Peder Hansson två okvädningsord
471
och fick böta tre marker för varje ord. Botila Matzdotter hade kallat Hans
Abrahamsson för en horkarl och fick böta 3 mark i överensstämmelse med 43
kapitlet i Tingmålabalken.472 Karin Fransdotter var brukspiga och dömdes för
okvädning gentemot hustru Kerstin och skulle därför betala tre marker till
Kerstin.473 Varken Karin eller Kerstin var involverade i något annat ärende det
året, så det verkar som att de varit del av den närvarande tingsallmogen. Det
går dock att misstänka att okvädningarna kan ha haft sin bakgrund i orsaker
och förhållanden utanför tinget, och var alltså inget som hade uppstått i
stridens hetta på tinget. De båda kvinnorna kom båda från samma miljö. Karin
var brukspiga och Kerstin var hustru till Erich Jönsson som arbetade vid gruvan
i Svappavaara. Det kan alltså ha uppstått oegentligheter mellan de båda
kvinnorna i den miljön de arbetade och bodde i, som utmynnade i
okvädningsord på tinget. Detta visar att vissa konflikter och oegentligheter inte
alltid togs upp på tinget, även om det kunde flyta upp till ytan och få verbala
uttryck. Ibland kastade en person glåpord utan att de verkar ha varit riktade
mot någon speciell person. Lars Jönsson blev dömd för två okvädningsord på
474
tre marker vardera. Åhörarna smädade emellertid aldrig de som satt i rätten
som domaren och nämnden.
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Tillsammans med ärenden om tredska, var oljud på tinget ett sätt för
bönderna att protestera, enligt Taussi Sjöberg. Hon har undersökt tinget i
Njurunda på 1600-talet. Protesterna formulerades ofta som att oljud fördes på
tinget, genom att bråk med motparten eller att slänga obetänksamma ord mot
domaren eller nämnden. Hon menar att det även var pålagorna som bönderna
drabbades av som väckte tingsallmogens missnöje, vilket slutade i verbala
protester och oljud.475 I Jukkasjärvi protesterade inte människor eller riktade
okvädningar mot vare sig nämnden, domaren eller ens motpart. En tänkbar
förklaring är att vissa protester var riktade mot de pålagor som lades på samerna
vid vissa tingstillfällen, som det året när Lars Jönsson blev dömd för två
okvädningsord på tre marker vardera förmanade befallningsmannen länsman
476
att inga samer skulle låta bli att betala skatt. När det gällde mål om oljud
redogjordes det inte i domboksprotokollen för bakgrunden till protesterna, så
det finns ett relativt stort utrymme för tolkningar.
De mål rörande oljud som innebar att människor okvädade varandra vill jag
istället tolka som att det handlade om pyrande konflikter mellan människor,
som blossade upp när man slöt upp på tinget. Det som talar för denna tolkning
är det tidigare konstaterade faktumet att samerna höll många konflikter utanför
tinget, men att kontroverserna kunde blossa upp när man möttes, som på
tinget, om de inte var lösta.
Sex ärenden handlade om tredska, och de ställdes i relation till
Tingmålabalkens 33:de kapitlet. I det kapitlet står det att den som var stämd
till tinget som vittne eller som syn och mått skulle ställa upp på tinget, annars
fick personen böta tre marker:
Thes plicht som nempder warder i Stempning eller Nempder /
och wil ey. Hwilkin som laghlika nempder warder i Stempning
eller nempd / hwat nempd thet hälst wara kan / eller warder
nempder i Syn eller Måth: Nekar han och qwar sitter utan lagha
477
forfald / böte three Marker.

Tredska innebar att den som var kallad till tinget inte hade infunnit sig och
därmed «suttit i tredska». Detta framgår i fallet med Michell Larsson som:
«hafuer lagliga blifuit stämber till Tinget och quar sutit i tresko blef Sak effter
478
det 33 Cap. i Ting B. tre marker. Uthgaf – 3 mark». Knut Olsson i
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Tingevaara dömdes år 1640 för tredska enligt 33:de kapitlet i
Tingmålabalken.479 Vid tinget år 1652 dömdes en annan Knut Olsson vilken
kan ha varit frågan om samme man, även om det står att han kom från
Jukkasjärvi denna gång. Vid samma tillfälle dömdes även Per Andersson för
480
tredska.
Det finns sju andra ärenden som gällde tredska, utan att de hade en
hänvisning till Tingmålabalken. Fast dessa ärenden handlar innehållsmässigt
om samma form för tredska, eftersom alla som var involverade i de sju
ärendena dömdes till att böta tre marker. Pål Hansson i Tingevaara dömdes till
tredska tillsammans med Nilss Kinuin och vid samma tingstillfälle dömdes fem
personer för tredska och fick sammanlagt betala 15 mark.481 Det sjunde ärendet
om tredska är det ovan nämnda med Michell Larsson som suttit i tredska och
inte infunnit sig vid tinget. Allt som allt var det tretton ärenden som gällde
tredska, där en del relaterades till lagen om tre markers böter medan andra
utföll endast med böter utan att det specificerades vilken lagbalk som användes.
Taussi Sjöberg visar i sin undersökning som jag referat till ovan, att tredska
var vanligt förekommande under 1600-talet. De flesta målen gällde frånvaro
från tinget och domsbrott. Domsbrott innebar att bönderna inte kom till tinget
efter att fått en stämning eller att de inte följde tingets beslut. Att utebli från
482
tinget var en form för protest. Tredska förekom inte i Jukkasjärvi i början av
undersökningsperioden i någon vidare utsträckning. Inte förrän på 1650-talet
ökade den sortens ärenden i Jukkasjärvi. Hennes förklaring, att utebli från
tinget var en sorts protest, stämmer överens med förhållandena på tinget i
Jukkasjärvi, menar jag. Även om ärenden som handlade om tredska inte var så
många i förhållande till totala antalet ärenden, 13 ärenden av totalt 243, är
tolkningen att det var en protest mot rättens beslut relevant, eftersom
sakinnehållet pekar i en riktning; de inkallade vägrade att infinna sig.
Ytterligare en förklaring kan vara de långa avstånden som det vara frågan om i
området. De som inte infann sig på tinget kan ha befunnit sig långt från
marknads- och kyrkplatsen och därför inte infunnit sig, även om det innebar
att de missade tillfället att handla vid marknaden i Jukkasjärvi.
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Samerna på tinget
Att använda sig av tinget
Att opponera sig mot överheten genom att föra oljud i rätten och låta bli att
infinna sig på marknadsplatsen och tinget kan från det samiska samhällets
perspektiv också ses som strategier eller som motreaktioner på att överheten
grep in i samhället, eller åtminstone försökte göra det. Detta resonemang är det
mest uppenbara i de mål som handlade om tredska och oljud på tinget. De
övriga ärenden som samerna tog upp på tinget, som stölder, mord och dråp,
berodde på att de sökte ersättning för påförd skada eller för att de ville få
klarhet i en händelse. När tvister om arv och skulder togs upp på tinget var det
för att få dokumenterat tvistens art och lösning. Jag ska koncentrera den
följande diskussionen på frågan om behovet att få klarhet i en händelse och
vilket utfall den frågan får i de olika brotten. Samerna använda sig av tinget
också för att få tvister om skulder och om arv och skulder dokumenterade. Det
var ett sätt att dokumentera och att kanske försöka mästra, och i varje fall
åtminstone ta aktiv del i rättssystemet, genom att ta upp de ärenden det fanns
behov av för samerna att dokumentera.
I och med att målsäganden i mord- och dråpsfallen inte opponerade sig
mot utfallen kan detta innebära att de måste ha godtagit det svaranden
berättade. Huruvida det faktum att kärandeparterna sällan opponerade sig mot
rättens beslut, trots att de grova våldsdåden ofta slutade med böter för den
anklagade, kunde ha handlat om rykte, ära och status ger rum för diskussion.
Ett frikännande innebar att den åtalades rykte återställdes, eftersom personen i
fråga inte längre kunde ses som en mördare eller en dråpare i och med att han
483
frikändes för dådet. Även om våldsdådens bakgrund och faktiska utfall i
rätten är mer komplicerad än så, vill jag påpeka att det framkommer i dessa
brott att det många gånger handlade om behovet att få klarhet om vad som
hade föregått i anslutning till dåden, som när Oluf Amundsson och hans fru
fattat misstankar om vad som hade hänt när deras son, Påhl Olsson, hade dött
medan han tjänstgjort hos Per Larson Pingi. Styvsonen till Per Pingi hade varit
med när Påhl hade dött. Denne hade drunknat när de skulle gå över en älv. De
hade vadat där många gånger, men älvens vatten hade stigit av vårfloden, så
484
Påhl bottnade inte, utan hade flutit med älven nedströms. Det framstår som
att det i de grova våldsbrotten i Jukkasjärvi handlade om att få klarhet i
händelsen, både de fall som hade slutat med ett dödligt utfall genom en
olyckshändelse eller med berått mod, men sällan om att återställa rykte, ära och
status för de inblandade. Jag tar dock kort upp detta om ära, eftersom våldsdåd
483
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kan uppfattas som stigmatiserande. Även om sanning är ett komplext begrepp
vill jag använda det i det här sammanhanget, då det handlade om att få klarhet
i en händelse. Sanningen för människorna var placerad i den lokala kontexten, i
vardagslivet. Sanningen var placerad där händelserna hade tagit sin plats både i
rum och i tid. När berättelserna rekonstruerades i den rättsliga diskursen gällde
diskussionen vilken sanningshalt berättelserna kunde tillmätas i förhållande till
den rättsliga diskursen om sanning. Sanningen för människorna gällde istället
varför något hade hänt och vem som ansågs sig som mest drabbad.
Att det satt samer i nämnden bör ha varit en betryggande faktor för de
flesta samer som var part i något mål. Tidigare har jag visat att nämnden hade
inflytande i rättsprocessen genom att vara del i den bedömande funktionen.
Detta kunde innebära att säkerheten ökade för de samer som var parter i ett
485
ärende, som när Jon och Oluf friades från trolldomsanklagelser år 1671.
Nämnden kunde gå i godo för både Jon och Oluf. Det verkar som att den av
samer sammansatta nämnden, i varje fall till viss del, fungerade till fördel för
samerna, även om man måste ha i åtanke att nämnden var en del av rätten.
Domaren hade också en aktiv del i domarna, och det är där svårigheten med
nämndens respektive domarens inflytande i rättssaker ligger menar jag. Vilka av
dem som hade störst påverkan på domslutet? Domar kunde dock inte tas utan
domarens medverkan, annars hade domarens uppgift och närvaro varit helt
onödvändig. Nämndens medverkan på tinget och inflytande i enskilda
rättssaker hör i varje fall alltid ihop med domarens uppgift att vara
domhavande. Därför får man vara försiktig med att lägga alltför stor tonvikt på
nämndens påverkan i domslut. Det ideala vore att undersöka varje rättsfall för
sig och se om det framgår i domböckerna hur stor påverkan nämnden hade i
varje ärende.
Lagar, regler och förlikningar
Tinget var överhetens kanal där statsmakten fick ut allmän information som
gällde hela landet och specifik information som gällde Jukkasjärvi. Tinget var
även det forum där överheten upprättade ärenden mot samerna, i huvudsak
brott mot sedligheten och religionen där statens lagar användes. Frågan är
varför samerna använde tinget trots att det först och främst var överhetens
forum.
Sociologen Peter Stein diskuterar den klassiska modellen av rättsprocessen.
Den klassiska modellen har tre tendenser; den gör ärenden till antingen-ellerfrågor för att lagarna används i strikt bemärkelse, lagarna är precist definierade
(genom att de används i sensu stricto) och själva ärendena definieras i stram
betydelse där ärendena blir viktigare än de inblandade parternas eventuella
485
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status eller relationer mellan varandra. Han menar att människor använder sig
av en rätt som introducerats av en centralmakt om den rätten inte i för stor
utsträckning utgår från den klassiska modellen av rättsprocessen. Är rätten
utformad enligt den klassiska modellen föredrar ofta parterna privata
486
uppgörelser. Samerna skulle således ha använt sig av rätten vid de tillfällena
som rätten inte utgick från den klassiska modellen av rättsprocessen.
Jag vill emellertid poängtera att tendensen att samer och andra grupper
använde sig av tinget inte utesluter att de hade någon egen lag. Historikern och
filologen Jørn Sandnes skriver i en artikel att det var vanligt bland bönder i
Norge på 1600- och 1700-talet med en rad oskrivna åtaganden och förbud som
ibland kunde stå i motsättning till den skriftliga kodifierade lagen, kungens lag.
De oskrivna förpliktelserna och förbuden kallades lex non scripta eller folk law.
Enligt Sandnes var de oskrivna lagarna vanliga i europeiska kolonier i Afrika
och Asien och i samernas system av lagar under äldre tid. Han definierar lex
non scripta som överträdelser mot folkets lagar som ledde till straff. När
överträdelserna inte gav några straff var det istället seder.487
I vilken utsträckning lex non scripta, för att använda Sandnes begrepp,
användes bland samerna låter jag vara osagt. Det är också en fråga som skulle
kräva en grundligare diskussion än vad som finns utrymme för i avhandlingen.
Jag ska dock lyfta fram socialantropologen Kirsten Hastrups påpekande att
lagen alltid är lösriven från sin kontext. Hon har bland annat undersökt det
legala systemet på Island under medeltiden.488 Det är i varje fall på sin plats att
påpeka att det är mycket troligt att samerna hade egna lagar och det är även
möjligt att de använde sig av det statliga rättsforumet vid de tillfällen när de
visste att den kodifierade lagen liknade deras, även om kontexterna för lagarna
var olika. Det finns likheter i detta resonemang i Johannes Tornaeus
prästrelation. Han skriver att vid vissa tillfällen liknade samernas lagar
landslagarna. Han beskriver, som exempel, frieriet bland samerna i Torne
lappmark. Bruden kunde vara väldigt förmögen när hon ingick i ett äktenskap,
eftersom hon hade fått både gåvor och föräldrarnas arv; «Sidst tillökes och
hennes [den blivande bruden] Ägodelar af det arf, som henne effter Föräldrarna
489
tillfaller. Ty dhe gå i Arf äfwen effter Sweriges Landzlagh.» En intressant
fråga är om och i så fall i vilken utsträckning samerna rättade sig efter de
existerande lagar som introducerades. Fast ett övertagande av ett (annat)
rättssystems normer och värderingar förutsätter att de som introduceras för
486
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rättssystemet godkänner dessa. Att samerna tog initiativ till ärenden på tinget
innebär inte att de accepterade de statliga lagarna och reglerna eller det
centraliserade rättssystemet, utan att de först och främst använde sig av det.
Hastrup menar att ett legalt system handlar om metakommunikationer
490
samhället. Lagen är därmed både samhället och en del av samhället. Hennes
tes skulle innebära att samerna använde sig av tinget i de ärenden där lagarna
som applicerades låg nära deras egen rättsuppfattning. Detta kan även förklara
varför samerna påbörjade så vitt skilda rättsärenden som dråp och arvstvister;
det hade att göra med de lagar som applicerades. Det framkommer aldrig i
domböckerna om det förekom lagbalkar som skulle ha varit samernas, men
med stöd av Hastrups tes och Tornaeus skildring är det rimligt att påstå att
samerna använde sig av tinget i de fall när de visste att den kodifierade lagen
liknade deras. Metakommunikationen i det centrala legala systemet liknade vid
de tillfällena metakommunikationerna i det samiska samhället. Jag ska tillägga
att utöver dessa förklaringar, vände sig samerna till tinget av orsaker som
tidigare diskuterats i avhandlingen; för att få hjälp med förlikningar, ersättning
för personskador och materiella förluster, dokumentation och närheten till
tinget.
Jag ska fördjupa diskussionen om förlikningarna först och främst, eftersom
de var accepterade förfarande i den lokala domstolen i Jukkasjärvi, och därmed
kan betraktas som del av det rättsliga förfarandet. Samerna tog upp ärenden på
tinget för att få vägledning i olika rättsärenden och hjälp med förlikningar.
Förlikningar var vanliga exempelvis vid tvistemål om arv. Arvstvisterna togs
upp för att de skulle dokumenteras i domboken och för att få hjälp med
förlikningar om det behövdes. De inblandade fick förordnat andra samer som
kunde hjälpa till, vilka var nämndmännen, länsmännen eller andra samer. Vid
dessa tillfällen hade alltså parterna möjlighet ta del av förmedlarnas uttalande i
saken, även om de valde att inte använda sig av utsagorna. Inte i något fall av
de arvstvister som togs upp på tinget återkom parterna för hjälp av de av rätten
utsedda personerna som skulle vara behjälplig i förlikningar.
Det kan finnas ett mörkertal när det handlar om antalet förlikningar,
eftersom de kan ha ingåtts utanför tinget och inte enbart innanför tingets
väggar. Handslag eller handsträckningar som det står i domboksprotokollen,
förekom och de var förlikningar i den meningen att parterna var överens om en
sak och skakade hand på det. De förlikningar som det går att uttala sig säkert
om finns i domböckerna. Det finns dock uppgifter på att dessa förekom
utanför tinget, som i ett ärende som togs upp på tinget år 1684. Ärendet var i
initialskedet ett tingsärende, men det framkommer att parterna rättssaken hade
ingått en förlikning. Det beskrivs i sin helhet som följer:
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Bruukz Pijgan Karin Fransdåtter, blef saakfält till 3 mk:r Sölf:r
Mynt för Oqwädins ordh, emoth hustro Kerstin Erich Jönssons
ifrån Koppargrufwan wedh Swapewara, lijkmätigt det 43 Cap:
Ting Måhla B. blifwandes them emillan satt 30 D:r Kopp:r M:tz
wijthe, hwilken som förstygger den them emillan Giorde
491
förlijkningh.

Det finns inte något annat rättsärende dokumenterat i domböckerna där Karin
Fransdåtter eller Erich Jönssons hustru Kerstin var involverade i samtidigt. Det
finns inga domboksprotokoll som kan belysa vad förlikningen mellan Karin
och Kerstin hade rört sig om. Vad det refererade ärendet kan säga är att det
hade ingåtts en förlikning kvinnorna emellan och att den var av betydligt
värde, eftersom okvädningen ansågs ha påverkat den negativt. Karin betalade
böter till både målsägande och häradet enligt saköreslängden längst bak i 1684
års domboksprotokoll. Förlikningar var vanligast i mål av civil karaktär, även
om de ingicks i grövre våldsbrott som i fallet där en kvinna förlikts med sin
mans mördare som också var hennes bror.
I arvstvisterna framkommer det att parterna gavs möjlighet till förlikning. I
andra ärenden verkar den möjligheten ha varit begränsad. Joen Erichsson var
svarandepart på tinget i Jukkasjärvi år 1682 i ett ärende där Michell Grellson
menade att Joen stulit renar ifrån honom. Joen nekade, men eftersom han
tidigare hade stulit renar från tolvmannen Jöns Pedersson, fanns det starka
misstankar att det var han som stulit dem. Joen «söker sigh 12 gode
wärningzmän till nästa laga Tingh om han kan och gitter».492 Joen fick alltså
själv ordna fram män som kunde gå i god för att han talade sant i saken. Det
som emellertid kunde ha legat Joen i fatet var att han en gång tidigare hade
stulit. Förlikningar och värjomål var också två skilda saker, och innehållet
skilde sig mellan arvstvister och stölder. Arvstvisterna var av civil karaktär och
innebar på sin höjd att någon av parterna antingen fick betala eller ge tillbaka
delar arvet, som lösören. Stölderna däremot var brott och därför behäftad med
skamstraff, och tjuven skulle därtill betala tillbaka tre gånger värdet på
stöldgodset. Det är tänkbart att rätten ställde sig positiv till att hjälpa parter i
civilmål genom att påbjuda förlikningar, än att hjälpa personer som var
svarande i brottmål.
Att hjälpa de inblandade parterna tog sig andra uttryck än bara genom
möjligheten till förlikningar. I vissa fall agerade nämnden till fördel för de
involverade, som i religionsbrottet med Joen och Oluf, vars jojk och krypande
upp genom rökhålet antogs ha varit brottsliga förehavanden. De båda männen
491
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friades från anklagelsen.493 Historikern Pia Letto-Vanamo menar att nämnden
kunde fungera som försvarare av svarande, vilket kallades att värja den
494
svarande. Med ed kunde nämnden befria den svarande från åtal. Fast i
rättssaken mot Joen som stulit fungerade inte rätten som försvarare, eftersom
det fanns starka skäl för rätten att tro att Joen stulit av Michell eftersom
Michell hade lämnat in en skrift i rätten där det presenterades åtskilliga motiv
och indicier som pekade i riktning mot att Joen var tjuven. Han kunde dock
inte hitta några värjningsmän som kunde svära honom fri från anklagelsen:
[…] willa fäste Lagh och skaffua sigh wärningz män till nästa laga
Tingh, att han war oskyldigh för detta honom tillagda rychte och
beskyllningh, Tiufwerijet berörande? Swarade, att han [Joen] det
ingalunda giöra eller prästera gitter, Uthan lembnar Rättens
495
omdöme hwadh dhe medh honom giöra willia: […].

Stöd i rätten, i meningen behjälplighet med förlikningar, var vanligt i civilia
mål såsom arvstvister. Denna möjlighet gavs inte i rätten vid brottmål, såsom
stölder. Men det framkommer att nämnden vid vissa tillfällen gick i god för de
åtalade, som jag sagt ovan. När nämnden inte uttryckligen stöttade de tilltalade
kan det betyda dess inflytande vissa gånger var svagt och att beslutet istället
fattades av domaren. Det framkommer att i ärendena av civil karaktär kunde
samerna agera relativt fritt, utanför mycket inblandning av formaliserade
rättsnormer. Samerna hade också rätt att använda sig av värjningsmän, vilket
var en möjlighet, för att inte säga rättighet, som gavs de som kom inför de
lokala domstolarna i 1600-talets Sverige.

Sammanfattning
I kapitlet har jag gått igenom de rättsärenden som samerna påbörjade. Dessa
ärenden visar flera olika bilder av samernas liv, kultur och samhälle. Det
framkommer att samerna interagerade med andra grupper och visar att det
fanns en interaktion i det samiska samhället. Bilderna av det samiska samhället
som framkommer stämmer inte med representationerna av samerna som
överheten tecknade. Överhetens representationer innebar att samernas
traditioner och seder framställdes som att de inte korresponderade den rådande
uppfattningen och hållningen. Detta gällde framför föräktenskapliga
förbindelser och trosuppfattningar.
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Representationerna såsom de framstår «inifrån» det samiska samhället visar
att samer interagerade med samer och med andra grupper; borgare, bönder,
handels- och köpmän som kom till Jukkasjärvi på vintern. Bilderna har jag letat
fram i de ärenden som samerna själva påbörjade. Ärendenas kvantitet visar att
samerna var aktiva på tinget, och de upprättade mestadels civila mål, som arv.
Stölder var den största kategorin brottmål som samerna tog upp på tinget var
stölder. I några få fall tog samer initiativ till att mord och dråpssaker hamnade
inför rätten. Arvstvister var ärenden som uteslutande involverade samiska
parter. När samerna var involverade i ärenden med andra grupper handlade
ärenden om tvister av olika slag; tvister som berörde skulder och
handelstransaktioner, ärenden om gränsdragningar och om rörande intrång i
fiskesjöar.
En fråga som har varit viktig att besvara är varför samerna tog initiativ till
ärenden trots att tinget var överhetens maktarena, och trots att samerna
opponerade sig överheten genom att undlåta sig att infinna sig på tinget när de
blivit stämda. Tinget var en maktarena eftersom överhetsrepresentanterna hade
både makt och möjlighet att definiera vad som var ett brott, vilka lagar som
skulle appliceras och därmed också vilka straff som skulle utmätas. Samerna
använde sig av denna arena vid de tillfällen när deras rättspatos
korresponderade med de kodifierade lagarna som användes, med stöd i Peter
Steins, Jørn Sandnes och Kirsten Hastrups diskussioner. Maktaspekten verkar
ha varit mindre stark vid de civila målen, än den var vid brott mot religionen
och sedligheten.
Samerna hade olika syften i olika rättsärenden när de påbörjade mål på
tinget i Jukkasjärvi. Vid stölder vände sig de till tinget för att få ersättning för
det stulna godset, och det var viktigare för samerna att få ersättning än att peka
ut någon som tjuv. I arvstvister var det betydelsefullt att dessa dokumenterades.
Detta visar att det fanns en medvetenhet hos samerna om det skrivna ordets
betydelse, eftersom en arvstvist nedpräntad på papper innebar att de
inblandade parterna hade lösningen på den dokumenterad, och det fanns
därmed en möjlighet att gå tillbaka till saken om det behövdes. Fast det som
framstår som mest betydelsefullt, med tanke på att de civila målen togs upp i
ett statligt kontrollerat rättsforum, är användningen av förlikningar. Samerna
använde sig av förlikningar i rätten, och vid vissa tillfällen påbjöd rätten
personer som skulle agerade som förmedlare mellan parterna för att dessa skulle
förlikas.
Förutom att det i domböckerna framkommer vilka mål som var aktuella för
samerna att ta upp på tinget, där jag svarat på frågan om varför samerna tog
upp dem, visar källorna även interaktionen mellan samerna och andra grupper
som bönder från Tornedalen, borgare och andra köpmän. Mötena mellan
samerna och andra grupper handlade om handel och byte av produkter med
borgare och handelsmän och om skattelandsinnehav och samernas rättigheter
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att fiska och jaga i områden där också bönder tidvis rörde sig. När det gällde
skulder var det närheten till rätten som bidrog till att samerna vände sig till
tinget i dessa ärenden. Skulderna hade oftast ingåtts på marknaden, där också
tinget var beläget. Borgarna och handelsmännen vände sig till rätten för att
försäkra sig om återbetalningarna från gäldenärerna. Även i dessa fall kan också
närheten till tinget ha varit orsaken till att handelsmännen och borgarna förde
skuldtvisterna inför rätten.
Oavsett om det gällde skulder, arvsfrågor, stölder, mord eller dråp handlade
händelserna om ett stycke liv. Samerna stod i olika relationer till varandra som
tjänstefolk, grannar, vänner, släktingar och familjemedlemmar. De mötte
varandra som parter i rätten i arv, gränsdragningar mellan byar och enskilda
skatteland, stölder, mord och dråp, och i mer sällsynt i sedlighetsbrott.
De bilder vi kan se i domböckerna av samernas samhälle, liv och kultur i
domböckerna är bilder av en verklighet, snarare än porträtt av en verklighet. I
domböckerna framkommer det att samerna agerade på tinget. Samerna var
involverade i ärenden med andra samer från den egna byn, den egna
lappmarken eller med samer från andra områden. Samerna använde sig av
tinget för att få rättssakerna dokumenterad, för att få klarhet i olika händelser,
för att få ersättning vid de tillfällen när de blivit påförda personförluster eller
materiella förluster och för att de behövde hjälp med att lösa en tvist. Detta
visar i sin tur en bild av ett samhälle grundat på konsensus och konfliktlösning,
dock inte helt fredligt eftersom det förekom mord och dråp även om sådana
grova våldsdåd sällan begicks. Vi kan alltså också se ett samhälle där många
stölder begicks, många tvister var aktuella på tinget och där människor föll
offer för vad som framstår som oprovocerat våld eller olycksfall som slutat med
döden. De förhöll sig också till borgare, köpmän, Tornedalsbönder och
personer från gruvorna i området.
Jag vill jämförelsevis påminna om att när överheten upprättade ärenden
handlade det om att lyfta fram brottets art och få den eller de åtalade fällda,
som i brott mot sedligheten och religionen. Samerna var aldrig benägna att
utpeka en brottsling eller försök att få de åtalade fällda, inte ens vid stölder eller
mord och dråp. Vid dessa tillfällen handlade det istället om att få ersättning för
det man ansåg att man hade lidit förlust av. Detta kan tolkas som att när
samerna tog upp ärenden strävade de efter att nå konsensus genom att lösa den
situation som uppstått. Samerna strävade efter konsensus, vilket framkommer
tydligast i arvstvisterna, genom att förlikningar var målet i de ärendena.
Vi får emellertid inte glömma att det är delar av denna historiska verklighet
som kan vi inte nå. Vissa gånger var samerna obenägna att uttala sig i brottmål
exempelvis, vilket berodde på rädsla för att ange någon eller att uppge
uppgifter. Detta berodde i sin tur på de nära relationerna samerna hade
emellan varandra genom att de var familjmedlemmar, släktingar, grannar,
vänner och tjänstefolk hos grannar eller släktingar. Det går att anta att
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populationen, som fluktuerade mellan drygt trehundra personer till drygt
sjuhundra personer, var så pass liten att de nära förhållande också innebar att
samerna vid vissa tillfällen stod i beroendeförhållande till varandra. Samerna
skulle leva tillsammans även när den statliga lagen och rätten gett sig av, och
alla oegentligheter och meningsskiljaktigheter borde ha lösts i allas egenintresse,
så att relationerna inte blev infekterade. Även om samerna bodde i ett
vidsträckt område, och den samiska befolkningen inte alltid stod i kontakt med
alla i populationen, bör det ändå ha legat i deras intresse att (be)hålla
relationerna så konfliktfria som möjligt.
Representationer, i meningsbetydelsen att porträttera, innebär att en
verklighet skapas och är en passande teori vid de tillfällen när överheten
skapade sina framställningar av samerna, deras liv och kultur. Vid
undersökningarna av samernas liv, samhälle och kultur, genom de ärenden de
själva initierade på tinget och genom de svar om varför de upprättade de
ärendena, framstår deras samhälle och kultur som avskalat den diskursiva
meningen som domböckerna delvis består av och den rådande officiella
diskursen. Samernas kulturella uttryck, och deras liv och vardag var vid vissa
tillfällen inte inlindad i de diskurser som reglerade föräktenskapliga förbindelser
och trosuppfattningar och förhållningarna till dessa; tillfällen som jag redovisat
och diskuterat i detta kapitel. Utifrån Foucaults teorier om makt beror den här
tydliga tendensen, att överheten agerade i brott mot religionen och sedligheten,
på att det då var viktigt att upprätthålla och utöva makt. Denna maktutövning
var en effekt av den rådande ideologin på 1600-talet som klart definierade hur
korrekta sexuella förbindelser skulle konstitueras och hur det rätta trosläran såg
ut och hur den skulle utövas. De, på ett sätt maktbestämda, representationerna
gjorda av samerna av överheten är till stor utsträckning en konstruerad
dimension av samernas liv, kultur och samhälle. När framställningarna av
samerna var frikopplade från diskursiva meningar står dessa närmare den
faktiska historiska realiteten som den såg ut för samerna i Jukkasjärvi på 1600talet.
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KAPITEL 6.

Sammanfattning
Tinget som överhetens arena i 1600-talets Jukkasjärvi
Tinget i Jukkasjärvi var överhetens kanal och genom det fick statsmakten ut
information till samerna, vilket syns i de påbud, lagar och förordningar som
lästes upp på där. Även olika former av pålagor lades på samerna i samband
med tinget. Dessa gällde ekonomiskt bidrag till byggnationer av olika slag, som
påbyggnad på kyrkan och körningar till gruvan och ersättning med gråskinn
(ekorrar) för att bekosta byggnation av borggården. Vid början av varje
tingssession lästes de plakat upp som skulle gälla i Torne lappmark. De gällde
barnamord, bönedagar, exekution, landköp, skogseldar, pärlfiske, slagsmål,
oljud och förargelse i kyrkan, husesyn, tacksägelse, fasta och bön. Även plakat
om Lappmarkens bebyggande av år 1671 och 1673 lästes upp.
Tinget var överhetens arena vid andra tillfällen än när det fungerade som
kanal för information och för att kräva in olika pålagor. Överheten verkade
också på tinget, vilket syns i de ärenden som den upprättade. De rättssaker som
upprättades av överhetens representanter var ärenden som uteslutande var brott
mot sedligheten och religionen. När överhetens representanter, oftast prästen,
tog initativ till rättsärenden på tinget fungerade den som en åklagande
myndighet. Att tinget i Jukkasjärvi var överhetens forum berodde på att
överheten hade makt och möjlighet att definiera vad som skulle uppfattas som
brottsligt. Denna makt och möjlighet berodde på att tinget var överhetens
forum först och främst. I samband med detta reser sig frågan hur samerna
agerade och framställde sakens natur i brotten mot sedligheten och religionen. I
de lagöverträdelserna, och då främst i brott mot religionen, visar det sig att
samerna förklarade ursprunget till situationen och varför det hade agerat som
de gjort. Utifrån de förklaringarna gjordes en definition i den rättsliga
diskursen om vad som uppfattades som brottsligt i saken.
Vid de tillfällen när rättssakerna gällde brott mot sedligheten och religionen
handlade det om en kollision mellan samer och överhet. Dessa brott
kriminaliserades i hela Sverige, och var således inga brott som endast beivrades i
Torne lappmark. Det som är anmärkningsvärt dock är att klyftan mellan
samerna och överheten just i dessa former av ärenden belyser en diskrepans i
kulturuttryck. Diskrepansen berodde på att samerna hade seder och traditioner
runt trolovning och giftermål som kraftigt skilde sig från de regler och lagar
som gällde kontrollen av sedligheten. När denna diskrepans ledde till att
överheten, oftast prästen, upprättade rättssaker blev klyftan mellan överheten
och samerna väldigt tydlig. Ärenden som handlade om brott mot religionen
uppvisade en ännu större (kulturell) klyfta mellan samerna och överheten på
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lokal nivå i Jukkasjärvi på 1600-talet. Samernas religion och trosuttryck
uppfattades av överheten som trolldom och avguderi.
Brott mot religionen innebar dödsstraff. Att de anklagade kunde mista livet
förklarar det låga antalet brott mot religionen, nio ärenden av totalt 243, som
togs upp på tinget i Jukkasjärvi. Samerna bör ha varit medvetna om att deras
trosuppfattning uppfattades som brottsligt och att sådana brott kunde leda till
döden. Följaktligen kan samerna ha försökt dölja att vissa av dem höll sig till
sin egen religion och inte till kristendomen, vilket förklarar det låga antalet
brott mot religionen i förhållande till det totala antalet rättsärenden på tinget i
Jukkasjärvi under undersökningsperioden. Sedlighetsbrotten uppgick till totalt
trettioen ärenden. Att de lagöverträdelserna var vanligt förekommande på
tinget, i meningen att åtminstone ett brott mot sedligheten behandlades
årligen, berodde på att de sexuella förbindelserna mellan samer kan ha lett till
att kvinnorna blivit havande eller hade fött barn, även om de inte hade ingått
äktenskap i kyrkan. Prästerna hade översikt över sina församlingsmedlemmar
och torde snabbt ha upptäckt om det fanns kvinnor som var havande eller fått
barn utan att ha gift sig i kyrkan. Som en av överhetens representanter på lokal
nivå i Jukkasjärvi på 1600-talet bör arbetet med att upprätta ärenden på tinget
varit ett smidigt arbete för prästerna, på grund av deras ämbeten och sina
kontakter med samerna i kyrkan.
Även om samerna och andra grupper, som köpmän, bönder, bruksfolk och
borgare, använde tinget för att ta upp egna tvister, var tinget i Jukkasjärvi först
och främst överhetens arena och kanal. Det var en del av statmaktsapparaten
där önskat beteende och tro kunde kontrolleras genom att brottsförklaras och
dömas, som rättssakerna som gällde tro och sedlighet. Frågan som reser sig i
sammanhanget för denna diskussion är vilket inflytande de samiska
nämndemännen hade i brott där samer var involverade, och då främst som
tilltalade. Vilket inflytande samerna hade när de satt i nämnden är det svårt att
uttala sig om. Samer i nämnden innebar i varje fall att nämndens kunskaper
om lokala förhållanden ökade, men även om nämnden bestod av samer var den
också en del av den rättsliga processen. Den samarbetade också med domaren
när beslut om domar skulle fattas. Detta innebär att nämnden, och domaren,
tillhörde den rättsliga processen, vilket i sin tur gör det svårt att svara på frågan
om vilket utsträckning den samiska nämnden arbetade till fördel för samer som
var rättsparter. Nämnden hade inflytande under själva bedömningsprocessen av
brott, vilket framkommer i ett fall om brott mot religionen, men huruvida
nämndens bedömning var utslagsgivande vid själva domslutet är oklart. Den
kunde i varje fall inte ta beslut utan domaren. Följaktligen framstår tinget som
en statsmaktsrepresentation som arbetade å statsmaktens vägnar ute i landet,
där nämnden var en del av det rättsliga maskineriet.
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Överhetens representationer av samernas samhälle och
kultur
Genom de brott som överheten initierade gentemot samerna uppstod främst
två olika representationer av dem; de var avgudadyrkare och behäftade med
osedligt beteende.
Den första bemärkelse jag ska göra här är den att överheten skapade en
kultur runt om samerna som var del av överhetens diskurs. Samernas kultur,
såsom överheten såg den, var en produkt såsom den artikuleras i domböckerna.
Uppfattningen att samerna var avgudadyrkare bottnade i deras ritualer och
trosuttryck, vilka överheten sammankopplade med deras religion. Den
påstådda och beivrade osedligheten härstammade från de traditioner och seder
samerna hade i samband med frieri och giftermål, vilka inte överensstämde
med den lutherska kristna uppfattningen att människor skulle gifta sig i kyrkan
och att sexuella förbindelser tillhörde äktenskapet; en uppfattning som
rättsligen implementerades genom lagar och förordningar och vidare genom
prästernas nit och försök att få samerna att ingå äktenskap i kyrkan under
kristna former.
Sedlighetsbrotten var den kvantitativt största brottskategorin som överheten
upprättade mot samerna under hela undersökningsperioden. Brott mot
religionen är intressant kvalitativt sett, eftersom de innebar dödsstraff och som
samtidigt rönte uppmärksamhet och engagemang; bland annat genom
offentliga rannsakningar där hela tingsallmogen vid ett tillfälle utfrågades om
de utövade sin egen religion. Dessa brott kan även kopplas samman med
symbolspråket som fanns i samband med de olika straff som utmättes under
den här tiden: kyrkostraff, risslitning och dödsstraff. De straffen som följdes av
begånga brott mot religionen och sedligheten, enligt överhetens definition,
accentuerade uppfattningar om att både brottens art och de som begått dem,
inte var korrekta beteenden, seder eller traditioner. Detta kan sträckas så långt
som till att säga att samerna uppfattades som ociviliserade och barbariska.
I de fall som gällde samernas religion var intresset fokuserat på samernas
trummor, offer och offerstenar samt den sång som kallades för «trollsång».
Både de attribut och de ritualer som samerna använde för sin tros- och
religionsutövning uppfattades av överheten som föremål i en trosutövning som
kunde rubba den rådande ordningen. Även om det inte förekom anklagelser
kring diabolism såsom djävulsförbund och sabbater, betecknades trummorna
som djävulska verktyg. De materiella attribut som av överheten betraktade som
centrala för samernas trosuppfattning hade en framträdande roll i
trolldomsprocesserna mot samerna i Sverige under 1600- och 1700-talen,
oftast i form av bevisning för begångna brott.
Forskning gjord av konsthistorikern Eli Høydalsnes, visar att stereotypa
bilder av samerna existerade i litteratur om samer från Olaus Magnus tid fram
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till 1800-talet, och bottnade i vad som kallas för sameexotism. I denna
undersökning har jag visat att det fanns stereotypa uppfattningar om samerna i
domböckerna också; de var avgudadyrkare och sexuella förbrytare. Även om
den rådande ideologin innebar att det vid de flesta ting i 1600-talets Sverige var
vanligt med sedlighets- och religionsbrott, visar denna studie av domböckerna
att överhetens intresse för dessa brott bland samer också kan ses ur perspektiv
som uppfattning av samerna som exotiska, förutom ociviliserade och
barbariska. Så vilka är förklaringarna till överhetens ambivalenta inställning till
samernas kultur, traditioner och seder; inställningar som skiftade mellan
ociviliserat, barbariskt och exotiskt?
Samernas trosföreställningar sammanföll inte med den lutherskt ortodoxa
uppfattning om vad som var den rätta läran. De som representerade överheten
stod för uppfattningen att den samiska kulturen var behäftad med osedligt
leverne och avguderi. Synen på Den Andres kultur, i detta tillfälle den samiska,
visade sig stå i skarp kontrast med överhetens uppfattning just i sedlighets- och
religionsbrotten. Överheten ringade in och fördömde osedligt leverne och
avguderi. Förhållningen till samernas kultur var repressiv och kan även ses som
en kategorisk förhållning till samiska traditioner runt giftermål och
trosutövning, där ingen som helst hänsyn togs till de inblandades berättelser
om de olika situationerna.
Förklaringen till de många sedlighetsbrotten finns i den samiska kulturen
med traditioner rörande giftermål och trolovning samt samernas
trosuppfattning och religion. Förklaringen till diskrepansen i
kulturuppfattningarna mellan samerna och överheten blir klarare med en
jämförelse mellan den samiska kulturen och överhetens inställning till samernas
kultur. Samerna hade trolovningsperioder på 3-4 år och gifte sig inte i kyrkan
vilket uppfattades och dömdes på tinget som sedlighetsbrott av överheten. Den
samiska religionen var fortfarande levande på 1600-talet trots försök att kristna
samerna. Det var en trosuppfattning grundad på en holistisk världssyn att allt i
världen hängde samman, med dyrkande av flera gudar och med schamanistiska
särdrag. Existensen av flera gudar och tributer till dem uppfattades som
avguderi och trolldom av överheten. Den samiska trosuppfattningens
fundament lösrevs från sin kontext och placerades av överheten i deras
föreståelseram av världen såsom den förmedlades genom överhetens
representanter i Jukkasjärvi på 1600-talet.
Överheten intresserade sig för samernas kultur eftersom den också speglade
dens egen kultur; samernas kultur fungerade som en motbildskultur för den
lutherska kristna kulturen som överhetens ämbetsmän representerade. Detta
intresse kunde bibehållas genom att betrakta samernas kultur, deras traditioner
och seder som exotiska, samtidigt med synen på dessa som ociviliserade och
barbariska.
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Dessa två brottskategorier, sedlighets- och religionsbrott, visar mötet mellan
överhet och samer i 1600-talets Torne lappmark från domböcker vid
Jukkasjärvi tingslag. Detta möte visar också vilken kultur som hade
tolkningsföreträde och det var den kultur som överheten representerade.
Överhetens representanter hade möjlighet att definiera vilka uppfattningar som
skulle vara rådande. Sedlighetsbrott var de vanligaste ärendena som förekom på
tinget, och samerna bestraffades för utomäktenskapliga förbindelser. Vid de
tillfällen där samerna straffades hårdast var när de anklagades för brott mot
religionen, eftersom straffet för att ha begått ett sådant brott var dödsstraff.

Ärenden som samerna upprättade på tinget
Samerna upprättade ärenden på tinget både mot andra grupper och mot andra
samer. När de tog initiativ till rättssaker handlade dessa till övervägande del om
skulder. I denna kategori av ärende var det samer som till största del var den
kärande parten. Skulder var också den största kategorin av rättssaker i
förhållande till det totala antalet ärenden som upprättades på tinget i
Jukkasjärvi under undersökningsperioden, 1639-1699. Tvisterna om skulder
var 52 stycken av totalt 243, och därefter följer stölder som var 30 stycken496,
som även de var en av de kategorier av rättssaker som samerna tog initativ till.
De upprättade rättssaker som om stölder, där andra samer var motparter. I
arvstvisterna var det uteslutande samer som tilltalade andra samer, dessa var
tolv stycken av det totala antalet ärenden. Några få fall om dråp av våda och
mord samt sår av vilja upprättades av samerna. Vidare tog samer initiativ till ett
brott mot sedligheten och en skilsmässa.
Samerna initierade rättssaker om handel, arvsfrågor såsom fördelning av
arv, om ersättning av påförd skada, våldsbrott och i mer sällsynta fall det som
gällde det personliga samlivet såsom ett brott mot sedligheten och en
skilsmässa. Tvisterna om handel gällde att de personer som hade handlat hade
en skuld till, eftersom att de hade fått kredit. Det höga antalet skuldtvister,
drygt en fjärdedel av totala antalet rättssaker, kan förklaras med att tinget fanns
på Jukkasjärvi marknads- och kyrkoplats. Krediter hade getts för att samerna
skulle kunna handla med varandra och med borgarna och de köpmän som
kommit till Jukkasjärvi. Det var nära till tinget där skuldtvisterna kunde lösas
eftersom tinget låg i anslutning till marknadsplatsen. Arvstvisterna handlade
om att få klarhet i fördelning av arv efter någons frånfälle, vilket ofta tog sig
uttryck genom att de efterlevande ville ha hjälp med att ingå förlikningar.
Stölderna handlade uteslutande om att få tillbaka det stulna godset eller få
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likvärdig ersättning för det som hade stulits.
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Trettioen stycken om kategorin stöld, ej tagen på bar gärning tas med.
Vilket är anmärkningsvärt eftersom tjuvarna egentligen skulle betala tre gånger så mycket i
böter som stöldgodset var värt.
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I de flesta av rättssakerna som samerna tog initiativ till framkommer det
tydligt att samerna ville få ersättning, ofta ekonomisk, få klarhet i vad som hade
hänt i specifika situationer och för få hjälp på rättslig väg med att lösa de olika
tvisterna. De använde alltså tinget på sina egna premisser; för att kräva tillbaka
skulder som ingåtts vid handel, för att få ekonomisk ersättning vid stölder, för
att få klarhet i vad som hade hänt i dråps- och mordfall och för att lösa tvister
som uppstått om arv i samband med att någons dödsfall och få dessa
dokumenterade i domboken. Det som speciellt kan belysas är att framförallt
arvstvisterna slutade med förlikningar. Handslag konfirmerade ofta
förlikningarna och förekom vid en del arvsförhandlingar. Att det ingicks (även
andra) förlikningar utanför tinget visar att det kan ha existerat en parallell
konfliktlösning som var oberoende av det formaliserade rättssystemet.
Omfattningen av denna konfliktlösning – såsom genom förlikningar – går det
inte att uttala sig om. Däremot går det att fastslå att det ingicks förlikningar
mellan samer både utanför och på tinget. Samerna behövde alltså inte upprätta
ärenden på tinget för att sakerna skulle få den formella status som tinget kunde
ge rättsärenden.
Även om det inte ligger i avhandlingens syfte vill jag kort nämna att det
faktum att samerna använde tinget kan jämföras med folkligt inflytande som
tidigare rättshistorisk forskning har gjort gällande. Men eftersom tinget var en
åtalande myndighet i sedlighets- och religionsbrotten och därmed fungerade
det som en maktarena, är frågan om i vilken grad samernas agerande på tinget
var tecken på ett folkligt inflytande väl så komplex för att svara på utan djupare
undersökning. Eftersom folkligt inflytande av vissa historiker har jämställs med
uppslutning av (antalet) människor på tinget, blir den aspekten i
sammanhanget för denna avhandling lite missvisande, eftersom syftet här är att
visa olika representationer av samerna som finns i domböckerna.

Samerna på tinget
Trots att tinget i Jukkasjärvi var överhetens arena för kontroll av samernas seder
och traditioner använde sig samerna av tinget. Användning innebar att samerna
upprättade ärenden. De ärenden involverade samer och andra grupper som
borgare, bönder från Tornedalen och andra köpmän som kommit till
Jukkasjärvi för att handla. Vid vissa tillfällen var de involverade personerna från
gruvorna i Svappavaara eller i Kengis.
Samerna använde tinget för att lösa sina tvister, vilket beror på två saker.
För det första var de tvingad att komma till marknads- och kyrkplatsen, vilket
medförde att tinget låg nära till hands om de ansågs sig behöva resa en rättssak.
Närheten till tinget bidrog till att samerna använde det rättsliga forumet till att
lösa sina egna ärenden, vilket ofta var tvister. För det andra använde samerna
tinget för egna syften, som kan delas upp i fyra orsaker. Det var att få ett
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ärende dokumenterat, att få klarhet i en händelse, att få ersättning för förlust
eller påförd skada och för att få hjälp med förlikningar. Det var främst i
arvstvister som det var viktigt att få dem dokumenterade. Dessa gällde oftast
fördelning av arv mellan efterlevande, vilket var viktigt för parterna att få löst
och dokumenterat. Att få klarhet i en händelse var av betydelse när det
handlade om mord och dråp av våda, eftersom situationerna som hade lett till
dåden ofta var höljda i dunkel. Inte ens vid dessa grova brott som lett till att en
person bragts om livet, ville samerna utpeka en brottslig som skulle dömas och
straffas för dådet. Det berodde på att samerna levde nära varandra i
förhållanden baserade på familjeband, släktskap, grannskap och
arbetsförhållanden såsom att arbeta som tjänstefolk hos varandra. De olika
konstellationerna i samhället hade ingen fördel av att konflikter och
kontroverser bubblade under ytan i samhället, utan det fanns istället praktiska
handlingar, såsom förlikningar och utebliven stigmatisering av människor som
begått normvidriga överträdelser, vilka skulle garantera balansen mellan
medlemmarna i det samiska samhället. Den samiska befolkningen i Jukkasjärvi
var en relativt liten population som växte från drygt 300 individer till knappa
700 under undersökningsperioden, så följaktligen var de personer som ingick i
de skilda relationerna få vilket bör ha ökat antalet möjliga förhållande
befolkningen hade mellan varandra. Det samiska samhället kan ses som en
relativt homogen befolkning som stod i skilda förhållande till varandra och
därmed bör det ha funnits likartade normer och relativt få motstridiga
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intressen.
Samerna använde alltså inte tinget som ett rättsligt forum i juridisk mening,
för att förevisa en brottsling som skulle dömas och straffas. Istället använde de
sig av tinget för att lösa tvister och kräva ersättning, vilket tydligt framkommer
i stölder exempelvis. Att det inte var nödvändigt att en brottsling skulle utpekas
syns i de brotten, eftersom inga av de för stölder anklagade personerna fick
skamstraff, vilket var brukligt på 1600-talet om den anklagade inte hade råd att
betala för stöldgodset. Hade det varit viktigt att peka ut en brottsling borde de
anklagade ha fått skamstraff när de inte hade råd att betala tillbaka värdet på
det stulna godset, vilket inte skedde.
Att samerna använde tinget för egna syften syns i arvstvisterna. I de flesta
tvister om arv utsågs parter som skulle arbeta fram en förlikning mellan de
tvistande parterna, och gavs möjligheten att återkomma till följande års ting
om de inte kunde lösas. Inga av parterna återkom till tinget och detta gäller för
alla arvstvister under hela undersökningsperioden. När de tvistande parterna
aldrig återkom till tinget bör det ha berott på att de hade kommit överens i
saken, och därmed inte behövde de av rätten utsedda personerna som skulle
arbeta fram en förlikning. Det som var betydelsefullt för parterna i arvstvisterna
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verkar ha varit att få tvisten dokumenterad, och att parterna sedan löste tvisten
utanför tinget, eftersom samma arvstvist aldrig återkom på följande års ting.

Bilden av samerna inifrån det samiska samhället
Bilden av samernas kultur som den framställdes i domböckerna från Jukkasjärvi
med hjälp av de ärenden som samerna tog initiativ till, kan sammanfattas i två
ord: interaktion och konsensus. Den bild av samernas samhälle som
materialiserar sig är först och främst av ett samhälle i interaktion genom olika
förhållanden. Relationerna gick i flera riktningar; inom samhället och med
grupper som stod utanför det samiska samhället. Dessa grupper var bönder,
köpmän, borgare och bruksfolk som inte stadigvarande bodde i området eller
betalade skatt där, vilket samerna gjorde.
När samerna tog initiativ till ärenden på tinget handlade det om ärenden
som var viktiga för att det dagliga livet skulle fortlöpa; skuldtvister i kölvattnet
av handel, arvstvister i samband med dödsfall, tvister om mark och fiskevatten
för att kunna försörja sig och få en utkomst att leva på och produkter att byta
på marknadsplatsen. Denna bild är mer komplex och mer nyanserad än den
som överheten gav av samernas kultur genom de registrerade brotten mot
sedlighet och religion. Även om den är mångfacetterad kan den sammanfattas
med att säga att den handlade om konsensus – att nå konsensus i ärendena,
inte att utpeka en brottsling. Det som skapades i kölvattnet av de ärenden där
samer och andra grupper var involverade i handlade om det vardagsnära; att
kunna handla, att nå klarhet i och dokumentera arvstvister, att ha kunskap om
gränsdragningar mellan byar och mellan områden som enskilda personer
nyttjade och som var områden som samerna betalade skatt för, så kallade
lappskatteland. Dessa frågor och behov var det viktigt att nå konsensus om.
Samförståndet ska inte jämställas med förlikning eftersom förlikningar var en
del av den rättsliga processen, men däremot var följden av förlikningar som
ingicks på tinget frågan om konsensus.
I jämförelse med den bild som överheten skapade om samerna och det
samiska samhället, vilket var en bild av osedlighet och religionsbrott, omfattar
den av samerna och det samiska samhället många fler infallsvinklar. Dessa
aspekter var bland annat att andra grupperna som omfattades av denna
konsensus eller var en del av det och i med att de var involverade i rättssaker
tillsammans med samer. Genom att granska vem som var involverade i
rättsärenden tillsammans med samer framkommer en bild av det samiska
samhället; om samer i aktiv relation till varandra i det egna samhället och andra
grupper som stod utanför detsamma. Andra aspekter är variationen på
innehållet i ärendena. De gällde arvstvister, skulder, stölder, intrång på
fiskevatten och i mer sällsynta fall mord och dråp av våda. Variationen på
ärendena beror på att samerna interagerade med flera olika grupper. Detta står i
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skarp kontrast med de ärenden som överheten upprättade på tinget i
Jukkasjärvi, vilka var brott mot sedligheten och religionen där samerna var
motpart.
Bilden av samerna och det samiska samhället där konsensus och balans var
grundpelare, betydde inte att det samiska samhället och de som rörde sig i dess
närhet var fredliga och icke-våldliga. Ärenden som handlade om mord och dråp
av våda talar för motsatsen, vilket illustrerar ett samhälle där också brutala
händelser kunde ske. Det är dock viktigt att skilja mellan vad som egentligen
hände och hur det sedan löstes. Händelserna kunde vara brutala, men när de
hade kommit till den punkt att det blev rättssaker riktades istället fokus på hur
saken skulle lösas; vilket var genom processer där en form av konsensus
arbetades fram. Brottets art kanske inte underskattades, men det var en skillnad
mellan innehållet på brottet och hur det sedan uppfattades av de inblandade
när det väl hade blivit en rättssak på tinget.
Det som måste lyftas fram i detta sammanhang är att bilden av samernas
samhälle och kultur är inte detsamma som representationerna av den samiska
kulturen och det samiska samhället i det här sammanhanget.
Representationerna av samerna var ofta av stereotyp art, framställda av en
överhet under 1600-talet när den lutherska ortodoxa läran innebar att osedligt
beteende och andra trosuttryck och religioner, än de som var definierade inom
ramarna för den lutherskt kristna läran, inte accepterades. Det fanns alltså ett
överordnat syfte hos statsmakten i arbetet med att beivra de brotten.
Framställningen av samernas liv och kultur blir nyanserad om vi ser på det
inifrån med hjälp av domböckerna, eftersom att det från det perspektivet inte
fanns överordnade imperativ med i bilden; såsom statsmaktens intresse för «det
exotiska» och «det annorlunda». Även om det samiska samhället studeras
isolerat i källmaterialet så orört som möjligt från statsmaktens intresse och
kontroll, innebar det naturligtvis inte att samernas samhälle och kultur på
något sätt skulle ha varit isolerat – tvärtom – eftersom det i avhandlingen har
kommit fram att samerna interagerade med varandra och med andra grupper
som för en period under vinterhalvåret fanns i området. Fast för att belysa
samernas liv, kultur och samhälle genom domböcker som källa, så långt som
det metodiskt är möjligt, har jag undersökt ett samiskt samhälle i två byar i
södra delen av Torne lappmark så isolerat som det kan göras just för att frigöra
de stereotypa representationerna som överheten gav av samerna från
verkligheten i det samiska samhället. Vi kan alltså «se» in i ett samiskt samhälle
på 1600-talet.
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SLUTSUMMERING
Tinget i Jukkasjärvi var överhetens kanal. Ärendena som överheten upprättade
var uteslutande sedlighetsbrott och brott mot religionen. När överheten tog
initiativ till rättssaker fungerade tinget som en åklagande myndighet.
Överheten hade både makt och möjlighet att definiera vad som skulle uppfattas
som brottsligt, trots att samerna inte såg sakerna som brott. Brotten handlade i
överhetens ögon om vad som var lagligt och inte.
Bilden av samernas kultur som överheten framställde genom de ärenden
som den tog initiativ till var en bild av samerna som osedliga och benägna till
avguderi, vilket berodde på den rådande politiska ideologin på 1600-talet.
Samerna hade en egen trosutövning som av kyrkan betecknades som avguderi
och vidskepelse. De hade också andra traditioner rörande trolovning och
giftermål och gifte sig heller inte i kyrkan vilket gjorde att dessa förbindelser
uppfattades som brottsliga av kyrkan. Samernas kultur, traditioner och seder
framstod som ociviliserade. Det ociviliserade bottnade i den samtida
sameexotismen. Samerna uppfattades som «de annorlunda andra» där deras liv
och kultur uppfattades som exotiskt. Från exotismen var steget heller inte långt
till barbariet. De exotiska sederna och traditionerna kunde bli så oförståeliga att
de i vissa fall uppfattades som barbariska. Detta var som mest framträdande i
brott mot religionen. När samerna gavs representationer av att vara
ociviliserade och barbariska betydde det att samernas kultur blev en
motbildskultur för den rådande ideologin som överheten implementerade
genom rättssystemet; samerna blev «de andra» – och därmed även Den Andre –
vilka stod för seder och traditioner som var helt annorlunda än de som var
implementerade i överhetens ideologi, vilken utövades genom maktdiskursiva
praktiker på tinget.
Vid tinget i Jukkasjärvi tog även samerna upp ärenden som tvister rörande
handel och skulder, arvstvister samt en del tvister av annan ekonomisk art.
Även stölder togs upp av samer samt mord och dråp. Bilden av det samiska
samhället och samernas kultur som den framställdes genom de ärenden som
samerna tog initiativ till ger en bild av det en kultur och ett samhälle i
interaktion, både inom det samiska samhället och med grupper som stod
utanför det. Rättssakerna var till största delen tvister om handel och skulder
och till viss del arvstvister under senare delen av undersökningsperioden, samt
tvister av annan ekonomisk art. När samerna tog initiativ till ärenden på tinget
gällde de det vardagsnära i meningen ärenden som var viktiga för att det
dagliga livet skulle löpa smidigt; skuldtvister vid handel, arvstvister som
uppstått när någon dött, tvister om mark och fiskevatten för att kunna jaga och
fiska samt. Denna bild är både mer komplex och mer nyanserad än den bild
som överheten gav av samernas kultur genom de registrerade brotten mot
sedligheten och religionen.
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Samerna använde tinget som en arena för att lösa sina tvister, trots att
tinget var överhetens arena för kontroll och tillika informationskanal, av två
skäl. Det första är att det var ett tvång att komma till marknads- och
kyrkplatsen, och närheten till tinget när samerna väl befann sig på platsen,
bidrog starkt till att de använde tinget för att ta upp egna rättssaker. Det andra
är att samerna använde tinget vid de tillfällen när de ville få dokumenterat
arvstvister, det var även ett forum där ersättning kunde utkrävas som vid
stölder och skuldtvister, ett forum där klarhet i olika händelser kunde fås och
en plats där exempelvis (för)medlare vid behov kunde utses. Samerna använde
inte tinget som ett rättsligt fora i den juridiska meningen att en brottsling
skulle förevisas och dömas. Detta framkommer exempelvis i stölderna eftersom
inga av dem som begick stölder, men som inte hade råd att betala för
stöldgodset, fick skamstraff som brukligt var på 1600-talet.
De representationer som gavs av samerna när de själva var aktörer på tinget
var representationer som speglar en mindre förvanskad verklighet, än i
jämförelse med överhetens representationer. Den bilden är mycket nyanserad.
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SUMMARY
During the seventeenth century, the judicial system in Sweden was
transformed and came under a more centralized form of control: the rules of
judicial procedure changed, and so did the organization and operation of the
judicial system. This, in turn, meant that the Sami in seventeenth-century
Sweden became involved in the judicial system; court-sessions were held on a
regular basis and every subject was required to participate, if only as an
audience. The aim of this thesis is to analyse the engagement between the
Crown and the Church on the one hand, and the Sami community on the
other hand, in Torne lappmark, one of the northernmost lappmarker in
Sweden, during this time of legal re-organization. This encounter developed
into a clash between the authorities, who represented the Crown and the
Church, and the Sami, due to a collision of cultures. The sources used in this
thesis are the court rolls from two Sami villages, Tingevaara and Siggevaara, in
the district-court area of Jukkasjärvi, from the period 1639-1699.
The court in Jukkasjärvi was the official channel for the authorities in
seventeenth-century Torne lappmark. The cases that the authorities initiated
related to crimes against the Church and what they perceived as sexual
offences; the court functioned in these matters as an office for the public
prosecutor. The authorities had the power and the means to define what
should be understood as a crime, though the Sami themselves did not regard
these legal cases as instances of sexual offences, or crimes against religion. The
fact that the court was a channel for the authorities is demonstrated most
clearly in those cases involving matters of what was legal and what was not,
such as criminal cases. These criminal cases were brought to court because the
authorities defined them as severe crimes: every subject in Sweden had to marry
in the «right» way and not only believe in God, but also perform religious
practices in the «correct» way, as defined by the authorities in the terms of their
own discourse, and within the judicial area they managed. These definitions
were based on Lutheran Christian orthodoxy, which informed the
political/ideological discourse during this century. Because the court in
Jukkasjärvi was a channel for the authorities, they could implement politically
correct behaviour by means of a power discourse used in the judicial arena.
Theories by philosophers Michel Foucault and Paul Ricoeur are used as a basis
for the discussion concerning power discourse in the thesis.
Representations of the Sami, seen through cases initiated by the authorities,
are not only representations of individuals, but also of a people officially
perceived as deeply involved in idolatry and immoral sexual behaviour. The
Sami demonstrated their own religious zeal in the form of sacrifices to their
gods, chanting (sv. jojkning) and the use of drums (in seeking luck and
prosperity, for example), which the Church designated as forms of idolatry and
superstition. The Sami had their own traditions regarding marriage proposals
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and marriage ceremonies: they did not marry in church, and the authorities
therefore criminalized these relations, defining them as sexual offences.
The traditions, customs and morals that belonged to the Sami culture were
therefore perceived as uncivilized. This ‘uncivilized’ behaviour was also linked,
to some extent, to the contemporaneous Sami-exoticism that prevailed both
before and after this period of research. The Sami appeared as «the different
other» and their culture and lives were perceived as uncivilized. The morals and
traditions among the Sami sometimes appeared so strange and difficult to
understand that they were perceived as not merely uncivilized but even, to
some extent, barbaric. This is most obvious in the court’s handling of crimes
against religion, in which the Sami were represented as idolaters. They
represented traditions and morals that were totally different from the
predominant ideological discourse, which the authorities tried to instil into its
subjects via the judicial machinery. Furthermore, this meant that when the
Sami were thus represented, their culture became the antithesis of that
advocated by the authorities, and they were therefore transformed into «the
different other». The Other is a well-known concept developed by sociologist
Edward Said, originating from the idea that intellectuals who researched
matters relating to the Orient produced essentialist representations. The
designation of something or someone as the Other was to a greater extent a
reflection on the construction of the representation than on that which was
being represented. According to Said, the construction of essentialist
representations of the unknown and the strange created a discourse about ’us ’
that represented development and progress, by comparison with the strange
’them’, who were barbaric, uncivilized and undeveloped.
Representations of the Sami as idolaters and sexual offenders prevailed
during the whole period of research, and were dependent on the authorities’
need for an antithesis for its own sake. This result is based on a theory by the
literature scientist and cultural theorist Robert J. C. Young, that a culture
always seeks both what differs from and what resembles itself; however, there is
always an ambivalence within a culture because of this: it seeks the otherness
and the same, because it needs to reflect how it differs from other cultures,
hence the search for and interest in the other-ness. Thus the authorities
controlled and searched, yet at the same time maintained a fascination for the
Sami as the different other, situated in the essence of their own culture, even
though this turned out to be an ongoing, ambivalent process.
The image of the Sami culture and Sami society, depicted by means of cases
initiated by the Sami, gives us a picture of a community in interaction:
amongst Sami themselves, within the community as a whole, and with other
people from outside: groups such as farmers, townspeople, merchants and
ironworkers. The cases brought to court were matters relating to purchase and
debts, and other issues of a financial character. Matters concerning the
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distribution of inheritance, and theft, were also brought to court by the Sami.
The judicial cases that they raised were concerned with everyday life; matters
that it was important to sort out, so that daily life could run smoothly. These
included debts of purchase; inheritance following a death; resolving conflicts
relating to land and water, in order to be able to support oneself, and obtain an
income to live on and products to exchange at the market. These images are
much more complex and nuanced than those created by the authorities; in
other words, they offer a much more profound picture of the Sami, and their
culture and community, than the constructed representation obtained from
details of sexual offences and crimes against religion.
Judicial matters were raised for different reasons: to document the
distribution of inheritance; to obtain remuneration for purchases on credit; to
obtain a financial settlement with regard to theft; and to establish clearly the
sequence of events in cases of murder and manslaughter. This sheds light on
the question of why and how the Sami made use of the possibilities afforded to
them by the court, despite instances of repression to begin with, when the
authorities used it to initiate cases against the Sami, including crimes against
religion and sexual offences. The Sami did not perceive or use the court as the
judicial arena it was intended to be, in a legal sense, but instead used it for their
own ends. This is clearly demonstrated by the fact that none of the Sami who
committed grand theft, sexual assault, or severe crimes such as murder, were
sentenced to just a fine, since punishment by means of shame was customary
during the seventeenth century. This also sheds light upon the fact that the
authorities did not invariably adhere to their own perception of the Sami as the
uncivilized other that needed to be tamed, since they would presumably
otherwise have pursued the sentences delivered in court to the fullest extent.
Instead, it is evident that punishments were sometimes milder than the
maximum permitted sentence. In the course of this thesis it also becomes
evident that Sami traditions, morals and cultural expressions not only differed
from the normative system of the authorities, but also from some of the
traditions and morals practised by the peasantry in other parts of Sweden
during this time – and in this way we can ‘see into’ a seventeenth-century Sami
community.
Thus, cultural manifestations are displayed on the part of the Sami, which,
when they are detached from the court rolls’ narrative structure, clearly mark
themselves out from the normative system represented and implemented by the
authorities. Conciliation in court was common amongst the Sami; their views
on theft, murder or manslaughter, and sexual offences never coincided with the
perspective maintained by the authorities on these issues, which was based on
laws and ordinances. There were several reasons for this: the first was that the
Sami did not stigmatize individuals who had committed unlawful deeds as
criminals, in the way that the authorities, who operated within the framework
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of the Swedish legal system, did. In addition, the Sami adhered to other
traditions concerning marriage and religious practices, and they did not,
therefore, perceive these traditions and morals as crimes. Another factor worth
noting is that the Sami in Jukkasjärvi comprised quite a small population that
grew during this period from just over 300 to at least 700 individuals, who
were bound to each other as family members, relatives, neighbours or servants
at each other’s households; as a result, the community would not benefit from
ongoing disputes bubbling under the surface of the society. Keeping a balance
within a small population was more beneficial for all and sundry.
Another matter that should be noted is that in relations amongst Sami, a
consensus was desirable. This demonstrates that the Sami and the community
in general, pursued a culture and way of life based on reconciliation, or at least
on efforts to maintain an equilibrium – even though neither the Sami nor the
community were entirely peaceful or non-violent, nor free from crime in
general, given that crimes such as theft, murder and manslaughter were being
committed, as outlined above. Relations between the Sami and outside groups,
such as farmers, townspeople, merchants and mineworkers, appear to have
been more regulated and formal, and dependent upon power relations between
the Sami and those who were outside the Sami community. This power was
based on money and settlements made between the Sami and people from the
towns in the coastal area, as well as with people working in the mines who
settled in the area and in other remote parts of Torne lappmark.
More subtle images of the Sami may be detected in the court rolls when the
Sami were the subjects of court cases raised at their own initiative. These
mirrored a society and a culture in interaction, where balance and
reconciliation were the basis for relationships between the Sami themselves,
and with other sectors of society. Thus, these images reflect a less distorted
reality, compared to the ‘reality’ offered by the authorities’ representation of
the Sami in the court rolls.
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