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FÖRORD

Denna uppsats är ett led i det av Riksbankens Jubileumsfond finansierade 
projektet "Prästen som folkuppfostrare. Prästens roll i norrländskt 
samhällsliv före folkskolans genomförande". Detta projekt drivs i 
samarbete av professor Egil Johansson och mig. Inom ramen för projektet 
skall vi särskilt behandla samer och tornedalingar. Denna uppsats bygger 
främst på de i litteraturförteckningen angivna källorna och på samtal med 
forskare. Dessa har hjälpt till att rensa bort en del felaktigheter, 
förenklingar och obelagda påståenden. Arbetet med uppsatsen har för mig 
varit ett sätt att sammanfatta intrycken från läsning och lyssnande. 
Kanske kan den vara av intresse även för andra och stimulera dem att ge 
synpunkter, fakta och kritik på detta område där så mycket är oklart och 
forskningen utvecklas raskt.

Sten Henrysson
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INLEDNING

Jag har länge varit intresserad av mötet mellan olika kulturer. Speciellt 
fascinerande, och vanligen deprimerande, är mötet mellan isolerade 
minoritetskulturer och den europeiska på vetenskap och teknik grundade 
ekonomiskt och militärt överlägsna kulturen, som nu synes kulminera i en 
utveckling mot en ekologisk katastrof. Till synes oemotståndligt har 
europeerna lagt under sig större delen av jorden. En ofta hänsynslös och 
kortsynt exploatering av naturtillgångarna har skett. Detta har särskilt 
hårt gått ut över de gamla hel- eller halvnomadiserande kulturerna, som 
dukat under eller trängts undan till marker, som inte kan exploateras för 
intensiv odling eller produktion. Detta har ofta skett under medverkan av 
dessa "primitiva" folkgrupper, som frestas av alla "civilisationens 
välsignelser" på gott och ont. Denna process ter sig närmast obeveklig och 
lagbunden. Det är svårt att hitta något exempel på att den ursprungliga 
kulturen har bevarats och att folket avstått från att ta åt sig den 
europeiska kulturen. Samerna och de andra folkgrupperna på Nordkalotten 
utgör inget undantag. Ett syfte med denna uppsats är att skissera hur 
denna utveckling skett och påverkat Övre Norrland, speciellt dess 
minoriteter.

Tonvikten i denna uppsats ligger på att utifrån de yttre villkoren söka 
förstå utvecklingen av näringsliv, befolkning och kultur med inriktning på 
svenska samer och tornedalingar. Särskilt intressant är att försöka förstå 
hur närings- och befolkningstillväxten i Norden med den därmed 
sammanhängande exploateringen av naturtillgångarna och utvecklingen av 
kommunikationerna påverkat bosättning, levnadsförhållanden, kultur och 
relationer mellan befolkningsgrupper.

Uppdelningen i tidsperioder har gjorts för att underlätta läsandet. I 
praktiken flyter de olika skedena in i varandra och klara tidsgränser 

saknas.
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Förhistorisk tid

Efter istiden när klimatet blivit bättre började även Nordskandinavien 
befolkas. Detta skedde antagligen först söderifrån både längs norska 
kusten och längs Östersjön. Folk kan också ha kommit från sydost - från 
Baltikum och Sydfinland - via havet eller kanske runt Bottenviken.

Redan under stenåldern, kanske omkring 6000 f Kr var hela Skandinaviska 
halvön, även Norrland, befolkad och utnyttjades som försörjning genom 
jakt och fiske samt kanske även jordbruk av glest utspridda människor. 
Även i övre Norrland fanns det tidigt en jagande, samlande och fiskande 
befolkning som rörde sig i takt med årstidernas växlingar vid kusten och i 
skogslandet. Troligen har den bestått av storfamiljer av storleksordning 25 
personer på ett avstånd av 1-2 mil från varandra med lösa kontakter 
inbördes. Det finns spår av ca 7000 år gammal bosättning t ex i 
Jokkmokktrakten.

Fisk, säl, bäver och älg var viktiga födoämnen. Relativt tidigt har handel 
bl a med skinn förekommit. Det finns också tecken på att det förekommit 
jordbruk och boskapsskötsel mycket tidigt. Baudou (1977) ger beskriv
ningar av detta. Denna befolkning är av ännu okänd härkomst. Den kan 
vara äldre än både samer, finnar och skandinaver (se även Tolonen 1980, 
s 325 och Hagen 1977). Kanske är den i dag assimilerad av och blandad 
med dessa folk. En annan teori är att den ursprungliga befolkningen 
kommer från komsakulturen i Nordnorge och skulle vara ursprunget till 
samerna (Ruong 1975, s 380).

Enligt en bland forskarna vanlig teori befolkade samerna i större skala 
Nordskandinavien någon gång mellan 1500-500 f Kr. Först skulle de ha 
varit en ursprunglig befolkning huvudsakligen i Finland (de kallades enligt 
vissa teorier tidigare för finnar) och undanträngdes sedan av de finska 
stammar som kom från sydost kanske för ca 2000 år sedan (Collinder 
1949, s 27). Parallellt med detta har skandinavierna m fl kommit till 
Nordskandinavien söderifrån, huvudsakligen längs kusten och floddalarna 
och från Atlantkusten över fjällkedjan. Redan under denna tid har skett en
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blandning av finnar och samer vilket bl a medfört att samiska språket, 
speciellt nordsamiskan, kraftigt påverkats av finskan. Förmodligen är det 
finska inslaget mycket stort (Collinder 1949, s 41).

Frågan om samernas ursprung är mycket oklar. En vanlig teori är att de 
kom för ca 3000 år sedan någonstans österifrån. Det är dock svårt att göra 
någon bestämd härledning av släktskap med andra folk. En intressant teori 
är Lars Beckmans om "genetisk drift", dvs att samerna var en isolerad 
delpopulation ur en större befolkningsgrupp och att denna lilla grupp med 
något avvikande gensammansättning utvecklat vissa särdrag, som bildar en 
ny rasgrupp (Beckman et al., 1971 och Beckman 1980). Något säkert svar 
finns inte. Klart är dock att samerna under lång tid och ända in i våra 
dagar dominerat övre Norrlands inland.

Phebe Fjellström har i sin bok "Samernas samhälle i tradition och nutid" 
(Fjellström, 1985) framlagt argument för att de nuvarande samerna skulle 
uppstått ur en blandning av ett tidigt västerifrån kommande folk och ett 
senare österifrån kommande folk.

Begynnande historisk tid. Medeltiden

Under järnåldern och medeltiden utbredde sig samerna även söderut, 
kanske ned till Ströms vattendal (Lundkvist 1985, s 94) samt motsvarande 
norska områden och var då den huvudsakliga befolkningen åtminstone i 
Norrlands inland norr om Storsjöområdet i Jämtland (Modin 1938, Haarstad 
1981 och Sandnes 1980, s 23). Vissa forskare anser dock att det fanns 
samer långt sydligare och tidigare både i Norge och Sverige. Detta har 
aktualiserats i samband med fynd av bosättning och gravar i Härjedalen. 
Dessa tillskrivs samerna (se t ex Zachrisson 1985, s 187ff och tidskriften 
Samefolket, No 9, 1985).



Tyngdpunkten av den samiska befolkningen låg dock i Torne Lappmark, 
t ex på 1500-talet (Tenerz 1962, s 251). Skandinaverna och finnarna bodde 
huvudsakligen vid kusten och floddalarna. I inlandet fanns fångstmän, 
mest samer och finnar. Därifrån kom fisk och gråverk genom handel (Övre 
Norrland I, s 126).

Samerna levde på jakt, fiske och kanske boskapsskötsel. De deltog också 
livligt i handel med bl a skinn samt i transporter med hjälp av tamrenar. 
Tacitus m fl nämner om "fenni" ungefär vid Kristi födelse och det finns 
också andra källor. Det har skett en blandning mellan de olika folkslagen 
på Nordkalotten. De har påverkat varandras kulturer och språk i hög grad. 
Mycket av samekulturen kan delvis vara rester av eller starkt påverkat av 
den gamla nordiska bondekulturen och slöjden (Collinder 1949, s 51-63).

Enligt vissa norska undersökningar tillhörde Nordkalotten vid den 
nordnorske stormannen Ottars tid på 800-talet och fram emot 1300-talet 
ingen speciell nationalstat. Kungarna i de tre angränsande rikena 
Norge-Danmark, Ryssland och Sverige försökte dock utan att "äga" 
området med växlande framgång ta upp skatt i området bl a av samerna. 
Detta gjorde de dock som kungar för egen räkning (regalt) och inte för 
nationen ifråga. Senare blev frågan om införlivande i respektive 
nationalstat mer aktuell. Under medeltiden, då nationalstaterna börjar 
utforma sig, är det konkurrens om Nordkalotten mellan Norge-Danmark, 
Sverige och Ryssland. Detta ledde till en medveten expansionspolitik från 
svensk sida. Bakom låg önskningar att utvidga och försvara riket, att ge 
nya inkomster genom skatter och utnyttjande av naturtillgångar samt att 
föda en växande befolkning. Nationalstaterna gjorde frågan om gränser 
och tillhörighet till en viss stat aktuell. Genom Nöteborgsfreden 1323 
delades nuvarande Finland och östra Nordkalotten mellan Sverige och 
Ryssland, men med oklar gräns. Samerna blev genom dessa gränsfrågor 
intressanta och kunde även utnyttja denna situation till sin fördel.

Delvis med stöd av svenska myndigheter och kyrkan expanderade på 
1300-talet bygderna vid Bottenviken. Hur spridd den tidigare bosättningen 
var, är oklart. Denna expansion var förmodligen ett led i strävan att
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hindra ryskt inflytande vid norra Bottenviken. Den fasta bosättningen i 
Tornedalen skedde förmodligen till betydande del av finnar från 
Tavastland och senare från Karelen. De kom dit på årliga jakt- och 
fiskefärder (Övre Norrlands historia I, s 175 och Vahtola 1980, s 115-136).

Fisket, bl a av lax, var åtråvärt. Från Bottenviken och in i landet for 
birkarlarna som lade Lappmarken under svensk beskattning. De liksom 
många andra i t ex Tornedalen kom förmodligen från Finland. Före år 
1000 var Tornedalens övre delar i stort ett land utan fast befolkning vid 
sidan om ett fåtal jägare och fiskare. Andra meningar har dock framförts, 
t ex av Jokipii vid kvänseminariet i Rovaniemi 1980 (muntligen av 
Henning Johansson). Torneå var dock redan tidigt en viktig handelsplats 
dit varor kom även från Ryssland och norska kusten, t ex ishavsfisk och 
mjöl i utbyte mot skinn (Övre Norrlands historia I, s 136).

Svenska kronan försökte få grepp om området i konkurrens med 
Norge-Danmark och Ryssland. Kronan var intresserad av att få nybyggare 
inom sitt område och försökte få både samer och andra att bli mer 
bofasta. Samer och finnar dominerade Tornedalsområdet. Finnarna tränger 
sedan vidare upp emot Atlantkusten (se konferensrapporten Nordskandina
viens historia 1978). Man är nu denna utveckling på spåren genom en 
kombination av bl a historisk forskning, språkforskning, ortnamnsforskning 
och arkeologi. Under medeltiden "tävlade" samer, skandinaver och finnar 
om Norrbotten, varvid samerna trängdes inåt Lappmarken. Många anser 
att befolkningen var så gles i Norrbotten att det var föga konkurrens om 
marken. Kanske uppstod gränsen mellan "svensk" och "finsk" bebyggelse 
redan då mellan Kalix och Torne älvars nedre lopp (Övre Norrlands 
historia I, s 154-155). Den sista samlade fasta bebyggelsen vid Torne älv 
var vid medeltidens slut Pello. Jordbruket var dock svagt utvecklat vid 
denna tid, medan jakt och fiske spelade stor roll.
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Före nybyggarexpansionen. Cirka 1500-1700-taiet

FINLAND

Kelsingfoj

Fig. 1. Samernas nuvarande bosättningsområde. (Karta ur ”The Lapps in 
Sweden", G. Rönn.)

Mycket tyder på att vid medeltidens slut hade samerna trängts undan från 
de för jordbruk lämpliga områdena vid kusten och längs floddalarna. I 
vilken mån de befolkat kustbygden är dock mycket osäkert. Samtidigt har 
man skäl att anta att samerna levde inblandade i kontakt med de övriga 
grupperna inom området. Sålunda fanns det ett stort antal samer som bl a 
levde på fiske både i Atlanten och i Bottenviken samt i inlandet. Några 
var också jordbrukare av olika slag. Detta ledde till ingifte i befolkningen 
och blandningen blev stor. På vissa håll dominerade samerna och deras 
språk talades även av andra än folk av samisk härstamning. Rennäringen 
med stora hjordar av tamrenar hade ännu inte slagit igenom. Man levde på 
fiske och på jakt av pälsdjur och vilda renar. Man hade ett fåtal tama 
renar i anslutning till bosättningen. Detta var inte bara förbehållet 
samerna utan renar användes även av många andra. Ungefär kring 1600-
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talets början växte det fram en mera systematisk renskötsel med stora 
hjordar. Enligt t ex Hultblad (1936) var samerna i äldre tider företrädesvis 
halvnomader som rörde sig i begränsade områden och livnärde sig på jakt 
och fiske med ett fåtal renar som hjälp, huvudsakligen som transportdjur 
och som lockmedel vid vildrensjakt. Det fanns en skogssamekultur och en 
kustsamekultur, den senare i Nordnorges kustland. Flyttsamekulturen eller 
eller helnomadismen kan ha uppkommit genom att en del samer efterhand 
ökat sitt renantal så att de kunde försörja sig helt av renskötseln. 
Försämrade utkomstmöjligheter på grund av folkökning samt minskad 
tillgång till fisk och villebråd kan ha bidragit. Enligt t ex Lundmark 
(1981) uppkom renskötseln med stora hjordar först under 1500- och 
1600-talet, vilket dock är en omdiskuterad fråga (Fjellström 1985, 
s 67-76). Det är också möjligt att somliga samer specialiserat sig på 
vildrensjakt efter att ha följt de vilda hjordarna. Dessa samer blev mer 
beroende av renskötsel och började mjölka renarna vilket de kanske lärde 
sig av nordborna. Man började också flytta om somrarna till högfjällens 
grönbeten och slutligen ända till havet på andra sidan fjällkedjan. Om 
detta sammanhänger med en nedärvd vandringsdrift hos fjällrenen eller 
om de tvirgats till dessa vandringsvanor av samerna är oklart (Hultblad 
1968, s 48-54).

Samerna hade svårt att göra sig gällande gentemot svenskar och finnar. 
En hel del handel förekom dock med bl a skinn och fisk. Parallellt med 
detta förekom från de stora makterna Danmark-Norge, Sverige och 
Ryssland försök att beskatta samerna. Birkarlarnas verksamhet är ett 
exempel på detta. Dessa bedrev handel men hade bl a från svenska 
myndigheter fått en form av monopol på att ta upp skatt från samerna 
och denna skatt förmedlades sedan delvis till svenska kronan. Gustav Vasa 
gjorde slut på detta och tillsatte särskilda lappfogdar med uppgift bl a att 
kräva skatt även i nuvarande Norge ända från Varanger i norr till Ofoten i 
söder. Detta innebar dock inte att de andra makterna accepterade svensk 
territorialrätt. Konkurrens mellan Sverige, Norge-Danmark och Ryssland 
förekom ända in på 1700-talet och samerna fick betala tribut till flera 
länder. Först 1751 reglerades gränsen mellan Sverige och Norge.
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Svenskarna, finnarna och norrmännen hade ännu inte på allvar börjat 
penetrera det inre skogslandet och fjällen utan höll sig mest längs 
kusterna och floddalarna med undantag för färder för jakt, fiske och 
handel. Samerna kunde förmodligen i relativ ostördhet bedriva jakt, fiske 
och renskötsel i inlandet och fjällkedjan. Problem uppkom då de trängde 
söderut med sina renhjordar, i Sverige kanske ända till södra Dalarna och 
norra Värmland och i Norge till motsvarande områden. De mötte då 
böndernas bosättning med fäbodar och utmarker.

Det var en hel del kontakter med de andra folkgrupperna i samband med 
handel och med vandringar vilket förde med sig en befolkningsblandning. 
De många nordiska låneorden i samiskan tyder på täta kontakter. Den 
glesa befolkningen och relativt god tillgång på mark i denna tid gör det 
troligt att det inte var något mera utpräglat konkurrensförhållande 
mellan samer och andra utan att man föredrog att samverka på olika vis 
och hjälpa varandra (det s k värdisystemet). Bönderna från kusten bedrev 
fiske långt in i Lappmarken men motarbetades av kronan och fick 
successivt ge upp sitt fiske där (Göthe s 12-17).

Försök att sprida odling till Lappmarken och att göra samerna mer 
bofasta gjordes av Karl IX. Han började införa systemet med lappskatte- 
landen. Han bestämde att ett antal kyrkor skulle byggas i Lappmarken. De 
första byggdes omkring 1607 i Enontäkis, Arvidsjaur, Jokkmokk och 
Lycksele. Där skulle hållas marknader, ting, skatteuppbörd och kyrko- 
förrättningar. Samerna var skyldiga att vistas där en tid under vintern. De 
fick också vissa uppgifter med transporter och med att hålla vintervägarna 
i skick. Myndigheterna försökte utan större framgång få dit nybyggare 
(Hultblad 1968, s 158-160).

Speciellt i samband med svåra år inom renskötseln har förmodligen många 
samer lämnat renskötseln tillfälligt eller slutligt. De vandrade nedåt 
kusten för att tigga eller söka arbete men myndigheternas politik var ofta 
att skicka tillbaka dem till Lappmarken (Göthe, s 158-165, Laestadius I, 
211-213). Dessa vandringar har lett till assimilering i befolkningen i 
övrigt. Hela denna process har medfört att samegruppen mer och mer
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kommit att identifieras med den renskötande gruppen och att renskötsein 
blev den som höll samekulturen och språket levande. Eftersom även andra 
än samerna bedrev renskötsel i denna tid i olika former med eller utan 
hjälp av samerna kan man räkna med att en del svenskar, norrmän eller 
finnar genom ingifte eller på annat sätt gått in i den renskötande 
samegruppen och antagit samiskt språk och kultur. Det fanns också 
handelsmän och bönder, som ägde renar eller renhjordar skötta med hjälp 
av samer. Vissa av dessa ägare kan så småningom ha blivit "samer". Det 
var senare som samerna fick ensamrätt på renskötseln (Collinder 1949, 
s 24).

Det finns dock en hel del faktorer som bidragit till att samerna behållit 
sin identitet. En faktor är språket, en annan är deras religiösa 
föreställningar, en tredje är renskötseln, en fjärde är tryck från andra 
folkgrupper som tvingat fram sammanhållning. De olika samebyarna har 
dock ända till 1900-talets början varit relativt oberoende av varandra. Den 
organiserade samverkan mellan dessa var svag. I förhållande till de 
omgivande grupperna kan samerna inte kunnat uppträda som jämställd 
part i fråga om makt, militär styrka o dyl. En möjlighet har dock varit att 
spela ut de olika staterna mot varandra. Gränsfrågorna har varit oklara i 
området och de omgivande nationerna har därför konkurrerat om att få 
samerna till medborgare och/eller skatteobjekt. En hel del flyttningar 
mellan länderna förekom också.

Enligt Hultblad (1936, s 18) hade fjällrenskötseln inte genomgått någon 
väsentlig ändring sedan 1600-talets slut till 1900-talets början. Ren
skötseln t ex i Lule lappmark var intensiv och kännetecknades av att 
familjerna ensamma eller i mindre grupper följde sin hjord som de i 
allmänhet dagligen vallade. Denna intensiva renskötsel kännetecknades av 
att samerna från vintervistet i barrskogsregionen drog sig uppåt i samband 
med att skaren bildades t ex i april månad. De drog då till höst- och 
vårvistena på lågfjällens sluttningar där de stannade 5-6 veckor under 
kalvningstiden. När snösmältningen gav beten uppe i högfjällen drog 
samerna vidare dit och även in i Norge, där de hade kontakt med 
befolkningen. Samerna idkade livlig handel på norska marknader och i
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bondgårdarna. Där sålde de renar, ostar, renskinn, mässing, koppar och 
vadmal, delvis köpt av svenskarna. Av norrmännen köpte de silver, fisk, 
filtar, tobak och brännvin. Samerna medverkade i en byteshandel till 
svenska marknader ända in i mitten av 1800-talet. De köpte även kor, 
getter och får av norska bönder och slaktade dem sedan på hösten. I 
september drog samerna via ett kort uppehåll i höstvistena ner till 
skogslandet där de hade vinterbetesmarkerna. Vid dessa flyttningar var 
samerna indelade i sitor, dvs grupper på 2-5 hushåll som gemensamt 
vallade sin hjord av sammanslagna djur. Speciellt på hösten och förvintern 
sysslade man med slakt och med att ta vara på skinnen när de var i bästa 
skick. Följande citat från Hultblad (1936, s 24) beskriver renarnas stora 
betydelse:

"I forna tider, fick flyttlappen av sina renar nästan allt vad han 
behövde. 'De öro lappens åker och äng, hans hästar och kor', säger 
Pehr Högström. 'Dem brukar han vintertiden att köra med—. Deras 
kött är hans förnämsta uppehälle. Med deras skinn, kläder han sig till 
hand och fot, samt tillbyter sig sommarkläder och tält, dem han 
brukar för hus. Av dem har han ost, som tjänar ej endast honom, utan 
ock androm för en behagelig spis. Av dem har han mjölk sommar och 
vinter. Av deras senor har han tråd; av deras ben och horn har han 
(dess Gud förbarme sig!) offer åt sina avgudar. Kort sagt: renen är 
hans allt"'.

I slutet av 1600-talet har rennomadismen utvecklats fullt ut till en 
etablerad näring. Stormaktstidens Sverige börjar också söka penetrera och 
kontrollera Lappmarken på allvar. Detta skedde t ex genom att staten 
vidtog åtgärder för att ordna reguljär undervisning för samer, översätta 
vissa böcker, samla och sammanställa data om samerna, t ex genom 
prästerna. Genom sedvanerätt och de på denna sedvanerätt delvis 
grundade kungliga brev och bestämmelser i samband med beskattning 
fastställdes mer och mer samernas rättigheter och skyldigheter. På det 
hela taget fungerade staten som samernas beskyddare under 1700-talet. 
Lappmarken bevarades mot diverse intrång (övre Norrlands historia III, 
s 67).
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Befolkningen var på 1600- och 1700-talet mycket gles. Staten försökte 
genom lappmarksplakatet 1673 stödja en ordnad nybyggarverksamhet. 
Nybyggaren fick t ex skattefritt ett visst antal år och slapp utskrivning 
som knekt. Under slutet av 1600-talet och början av 1700-talet var det en 
tidig nybyggarvåg. Den var ofta grundad på boskapsskötsel samt jakt och 
fiske för husbehov (Andersson, s 13). De flesta samerna hade t ex enligt 
Egerbladh inget emot att det kom nybyggare som gav grannar och 
möjligheter till hjälp på nära håll. Anläggning av nybygge krävde också 
laga syn, där samerna också fick yttra sig (Göthe, s 324-398).

Speciellt under sista fjärdedelen av 1600-talet har, enligt Ruong (1975), 
kronan som klart mål att få fastare grepp om Lappmarken. Detta 
sammanhängde bl a med de stora förhoppningarna på olika malmfyndig
heter, t ex Nasafjäll (Övre Norrlands historia III, s 22-25). Detta fastare 
grepp skapade en kolonisationspolitik som bl a genom landshövding Graans 
insatser och ovan nämnda Lappmarksplakat sökte reglera förhållandet 
mellan samerna och nybyggarna så att de skulle kunna leva och utöva sina 
näringar sida vid sida. Lappfogdarna fick stora befogenheter. Rädslan för 
de följder malmbrytningen skulle få för samerna och deras renhjordar och 
rädsla för andra hemsökelser ledde speciellt mellan åren 1660 och 1690 
till en flykt från delar av den svenska lappmarken (Övre Norrlands 
historia III, s 40).

Politiken var på den tiden i hög grad inriktad på assimilation, dvs på att 
samerna skulle bli mera bofasta och acceptera det svenska kulturmönstret. 
Utvecklingen ledde också till ökad bofasthet och till att många uppgick i 
den finska och svenska nybyggarbefolkningen. Det fanns dock andra, t ex 
Högström och Stobée som hävdade att Lappmarken bäst utnyttjades av 
nomadiserande och renskötande samer. Staten stödde också detta genom 
att hålla tillbaka och kanalisera nybyggarna (Övre Norrlands historia III, 
s 530). Det verkar dock som om 1700-talet var en relativt gynnsam tid för 
samerna och renskötseln. Fattigdomen var dock tidvis stor bland samerna i 
samband med den minskade tillgången på fågel och annat vilt, där 
gevärens spridning kanske spelar en roll. Det var också perioder av 
rensjukdomar som ledde till att många lämnade sina skatteland och vand-
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rade iväg från Lappmarken. Superiet bland samerna blev även ett problem 
och handelsmännen utnyttjade ofta detta. Som ett led i att hävda 
samernas rättigheter och undvika konkurrensen från kustbönderna, 
speciellt om fiske, kom bestämmelserna om lappmarksgränsen 1696. 
Ovanför denna gräns skulle endast samer och på vissa villkor accepterade 
nybyggare få nyttja land och vatten. Samtidigt skulle den hindra att 
samerna använde kustlandet som betesmarker (Collinder 1949, s 9). Ännu 
under 1700-talet var dock kolonisationen tämligen obetydlig och 
konkurrensen om marken relativt begränsad. Det var främst i Kemi och 
Torne lappmarker som nybyggen kom till stånd. Malmkropparna i Kiruna 
och Gällivare var kända och inspekterades av överheten under 1730-talet, 
men man ansåg dem inte brytvärda med hänsyn till dåvarande dåliga 
kommunikationer (Övre Norrlands historia III, s 342). Svappavaara 
exploaterades dock.

Lappmarken var ännu under 1600- och 1700-talet mycket isolerad. Väg 
fanns praktiskt taget endast längs kusten och det var delvis fråga om 
vattenväg (Hoppe, s 172). Ännu 1780 fanns förutom kustvägen endast 
vägbitar på några ställen (Cirka 5 platser) inåt landet. Resten var stigar 
och vattenvägar. Vintervägarna och vattendragen var de bästa transport
medlen. Samernas visten var ofta centra för vintervägarna och samerna 
hade ansvar för märkning och upptrampning med hjälp av renarna. Renen 
var överhuvud viktig även för kommunikationerna och en förutsättning 
även för nybyggarnas existens.

Det sammanfattande intrycket av 16- och 1700-talets lappmarkspolitik är 
att staten vill stödja samernas renskötsel för att få Lappmarken utnyttjad 
och för att få en bebyggelse där. Det var också önskvärt med nybyggare 
och att samer blir bofasta för att ägna sig åt åkerbruk och boskapsskötsel. 
Men de bofasta skall då ej konkurrera med de renskötande samerna om 
jakt och fiske utan ha tillgång till detta endast till husbehov. Lands
hövdingarna, särskilt Graan, drev i stort denna politik om parallellt 
utnyttjande av landet. Bebyggelsen motiverades också av väntad gruvdrift 
och av försvarsskäl. De stora problemen för samerna började dock i sam-
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band med nybyggarnas inträngande och Lappmarkens exploatering under 
1800-talet.

Handeln på 1600-talet och senare var mycket begränsad och försiggick på 
marknader. Samerna bytte till sig tyg, mjöl, metaller och husgeråd och 
lämnade renhudar, lappskor, fisk och gråverk (Hoppe, s 60).

Befolkningen var liten. Enligt Hoppe (s 5) fanns det cirka 12 000 invånare 
i nuvarande Norrbottens län år 1600 varav cirka 2 500 (nästan alla samer) 
i Torne, Lule och Pite lappmarker. Befolkningen ökade mycket sakta, 
speciellt i Lappmarken).

Samerna hade sedan gammalt ett eget rättsväsen med ting. Laestadius 
(1831, s 345-348) beskriver samernas eget system med ämbetsmän. De fick 
även stort inflytande i de ting som kronan etablerade. Där var samer ofta 
nämndemän. Detta var lämpligt i Lappmarken eftersom ärendena i rätten 
förutsatte lokalkännedom och det ofta var samisk dominans i befolk
ningen. Vid sidan om detta fanns även samernas egna byarätter, som löste 
åtskilligt på lokal nivå. De verkade ända in på 1800-talet bl a vid syn i 
samband med nybyggen och fördelning av skattebördan.

Samerna fick tidigt stöd för sin undervisning. En ABC-bok och en sång- 
och mässbok fick man 1619, följd av en hel del annan litteratur på mer 
eller mindre god samiska. 1755 kom den första tryckta versionen av Nya 
testamentet.

För att få bättre grepp om befolkningen och för att kristna den försökte 
staten också utbilda unga samer till präster. Detta skedde dock med ringa 
framgång och ledde bl a till att man skapade Skytteanska skolan i 
Lycksele år 1632. Den skulle bl a ge den grundläggande utbildningen.

År 1723 kom en förordning om att en skola skulle anläggas vid varje 
huvudkyrka i Lappmarken (7 stycken). Där skulle samebarn undervisas i 
kristendom, få lära sig läsa och även undervisas i svenska. ABC-böcker och 
katekeser skulle tryckas på båda språken. Dessa och andra åtgärder ledde



bl a till att man fick fram några präster och ett stort antal kateketer som 
undervisade och predikade på samiska. De s k kateketerna var vid sidan 
om skolorna verksamma. De var vandrande lärare ofta med ganska låg 
egen utbildning. Kvaliteten på och omfattningen av undervisningen var 
nog mycket varierande. Under slutet av 1700-talet kunde drygt hälften av 
samerna "läsa i bok" (Övre Norrlands histori IV, s 66).

Tornedalen var fortfarande glest bebyggd i sin övre del. Finnarna 
dominerade kraftigt över svenskarna i antal ända fram till 1600-talet då 
gruv- och masugnsdrift började. Orts- och personnamnen tyder på att det 
inte funnits svenskspråkiga i Tornedalen före 1600-talet annan än i 
enstaka undantagsfall. Oordbruket var tämligen outvecklat medan jakt och 
fiske spelade stor roll. Särskilt var laxfiske i älven av stor betydelse. Den 
översta samlade fasta bebyggelsen vid Torne älv var vid medeltidens slut 
Pello. Torneälven och dess biflöden var också viktiga för trafiken över till 
Norge varifrån man bl a importerade torrfisk som distribuerades via 
Torneå långt ner i länderna vid Östersjön. Torneå var redan tidigt en 
viktig handelsplats dit varor kom även från Ryssland och norska kusten. 
De svenska och ryska köpmännen sökte särskilt skinnvaror som var en 
viktig exportvara. Det fanns finsk bebyggelse även på andra håll i t ex 
Luleå- och Piteåområdena samt förmodligen av senare datum i Väster
botten i området från Nordmaling upp emot Örträsk. Detta framgår bl a 
av ortsnamnen.

Språkgränsen mellan svenskan och finskan går sedan gammalt vid Sangis i 
Norrbotten (övre Norrlands historia I, s 154). Nybyggarströmmen från 
Finland och den som kom från Sverige möttes här och förmodligen trängde 
en del svenska nybyggare upp också i Tornedalen men så småningom 
stabiliserades läget i form av en språkgräns vid Sangis.

Ännu på 1600-talet var Tornedalen en isolerad landsända och Övertorneå 
var den nordligaste större platsen med kyrka och tämligen goda 
kommunikationer. Handeln på Torneå hade dock vuxit i betydelse och även 
trafiken på älven. Under 1600- och 1700-talet utvecklades också 
bruksrörelsen i Tornedalen. Man fick de viktiga gruvorna, masugnarna m m
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i Svappavaara, Masugnsbyn, Ounesuando, Tornefors, Kangis och Svanstein. 
Till dessa platser kom också svensktalande befolkning. Efter en tid blev 
de dock tvåspråkiga och så småningom enbart finskspråkiga. Under 
1700-talet och speciellt under 1800-talet började nybyggarna på allvar 
utbreda sig även i övre Tornedalen, men fortfarande var landsändan 
isolerad.

Nybyggarperioden, cirka 1800 till 1900

Under 1700-talets senare del började nybyggandet i Lappmarken ta fart 
för att vid 1800-talets mitt hämmas av den moderna skogsindustrin (Övre 
Norrlands historia IV, s 81). Renskötseln hade goda tider vid 1700-talets 
slut. Renhjordarna ökade och skattelapparna ökade i antal under 
1700-talet för att sedan minska (se figur 15, Hultblad 1968, s 121). 
Konkurrensen om markutnyttjandet började framträda, speciellt om 
vinterbetena (Hultblad 1968, s 85-87) och det förekom ofta avgifter för 
att nyttja vinterbete (s 84). Av lappmarksbefolkningen redovisas år 1799 
5 113 som lappar och 6 049 som nybyggare (därav många av lapsk 
härkomst). Samerna utgjorde då omkring 7% av hela dåvarande Väster
bottens läns befolkning (i dag ca 2%). Befolkningstätheten i Lappmarken

9var 0,07 invånare per km mot ca 1 i dag (Övre Norrlands historia IV, 
s 10). Befolkningen i nuvarande Norrbottens län ökade sakta mellan 1750 
och 1840. Ökningar tar dock fart efter 1840. Detta återspeglas också i 
yrkesfördelning och vägnätets utveckling (Hoppe, s 239 och 253).
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tusental tim.

Figur 2. Befolkningsutvecklingen inom Norrbottens län 1750-1940. (Från 
Hoppe 1945).

Före nybyggarna fanns ganska få helt bofasta samer i Lappmarken (Hoppe, 
s 123). Samerna var även inblandade i det varuutbyte, som nomadismen 
medför, och var även handelsmän och transportörer av varor till och från 
Norge. De hade också hand om skötesrenar för myndighetspersoner och 
bönder. Värdet av detta senare är omdiskuterat (se Ruong 1975, s 390). 
Handelsmännen gjorde också försök att tvinga fram skjutshjälp till 
marknader o dyl (Laestadius 1833, s 764).

Utvecklingen kännetecknas sedan av att under 1800-talet speciellt 
skogslapparna blir nybyggare och gifter in sig med de utifrån kommande. 
Detta beskrivs ingående av Hultblad (1968), som har ett diagram (s 193), 
som visar hur befolkningen i Jokkmokk ökar utifrån, medan samegruppen 
är tämligen konstant. Nybyggarna i Jokkmokk var till betydande del 
finsktalande.
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Nomader Bofasta Inv.

Figur 3. Befolkningsutvecklingen 1759-1900. 1 Oblandad lappbefolkning.
2 Biandbefolkning: a omräknad til 100% lapsk befolkning; a+b 
biandbefolkning med minst 1% lapsk inblandning; c d:o med mind
re än 1% lapsk inblandning. 3 Icke-lapsk befolkning. (Från Hult- 
blad, 1968, s 193).

Hur var situationen i Lappmarken under 1800-talets början och vilka 
krafter gjorde sig gällande? Lappmarken var ännu tämligen oberörd av 
utvecklingen utanför där den stora befolkningsökningen ännu ej börjat. 
Det var ännu väglöst land. Gångstigar, vattendrag och vintervägar 
dominerade; Marknader och kyrkplatser var kontaktpunkter. Gruvor och 
bruk fanns speciellt i nuvarande Norrbotten, men ännu i liten skala. 
Fjällsamerna hade i stort kunnat driva och utveckla sin näring vid sidan 
om nybyggarna och kanske ännu i samarbete med dessa och under 
ömsesidig hjälp, det s k värdisystemet. Skogssamerna hade alltmer under 
inflytande av nybyggarnas förebilder övertagit deras fasta och jordbruk
ande tillvaro, där dock fisket och jakten spelade stor roll. Staten stödde 
också jordbruket. Var kanske skogsnomadismen (halvnomadismen) en 
ekonomiskt vanligen underlägsen form på de platser, där jorden och de 
yttre förutsättningarna i övrigt fanns för nybyggaren? En fortskridande 
blandning genom ingifte var dock resultatet och med eller utan den blev 
många samer en del av den svensk-finska befolkningen och tappade sin 
samiska förankring.
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Så kom andra halvan av 1800-talet med dess stora befolkningsökning även 
i övre Norrlands inland. Det var en tid av begynnande industrialisering 
med biverkningar även i Lappmarken. Vägväsendet expanderade. 
Gruvdriften ökade, järnvägar byggdes och jordbruket utvecklades 
ytterligare vid kusten och i floddalarna med verkan långt in i landet. 
Nybyggarna ökade i antal (se Hoppe, s 236-270). Först när järnvägar, vägar 
och modern teknik hade kommit blev malmbrytningen av verklig 
betydelse. Nybyggarna och den växande gruvverksamheten ledde till 
ändrade förutsättningar även för renskötseln och samernas liv. Samernas 
renbetesland och flyttningar berördes av allt detta. Den nya tiden med 
dess penninghushållning bröt in och förändrade förutsättningarna. För 
samerna förde detta bl a med sig att renhjordarna blev större, sköttes mer 
gemensamt och extensivt samt att sitorna ersattes av storsitor eller 
samebyar (Ruong, 1937).

Nybyggarnas hushållning var ganska enkel. Jordbruket var mycket 
outvecklat och huvudvikten låg vid fiske, jakt samt foderanskaffning åt 
kreaturen för vilket de använde de s k ströängarna t ex starrmyrar som 
fanns omkring nybyggena. De samarbetade ofta med samerna som skötte 
deras renar. Under det tidigare skedet av nybyggarverksamheten var även 
den fasta befolkningen beroende av tillgången på renar. Många blev 
därför mer eller mindre lapponiserade (Hultblad 1936, s 25-26). Det 
förekom dock konflikter mellan samer och nybyggare eftersom renarna 
gärna åt det myrhö som i väntan på vinterföret lämnades på ströängarna i 
stackar och hässjor. Samerna å sin sida hade besvär av de bofastas hundar 
som skingrade hjordarna. Även det svedjebruk som förekom på vissa håll 
hotade renarnas vinterbete. Det blev därför nödvändigt för samhället att 
ingripa till samernas förmån i synnerhet efter det att skogsbolagen 
började exploatera skogen på ett sätt som staten ville få kontroll över. 
Dessa problem ledde bl a till införande av en odlingsgräns 1867. Denna 
gräns kunde inte användas för att rasera de nybyggen som redan fanns 
ovanför gränsen och inte heller helt förhindra ytterligare nybyggen 
ovanför odlingsgränsen. Den gav dock ett visst skydd och särskilda 
förmåner åt samerna ovanför denna gräns. Under 1800-talet togs praktiskt 
taget all odlingsbar jord i anspråk (Rudberg, 1956).
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Insatserna på skolans område gick upp och ner under 1800-talet men i 
stort var det en tillbakagång (Ruong 1975, s 409). De fasta kyrkskolornas 
antal minskades och ersattes av undervisning genom vandrande kateketer. 
Samiskans ställning i skolan liksom i övrigt försvagades, detta även bland 
prästerna. Kritik riktades mot detta redan av Petrus Laestadius och senare 
av andra, även i riksdagen. Meningarna var mycket delade i frågan om 
assimilation eller ej. Bland annat med argument från de då moderna 
Darwinistiska lärorna hävdades att samerna var av naturen anpassade till 
livet som nomader och borde där förbliva (se Uppman, 1978). Omkring 
sekelskiftet 1900 började samerna få egna talesmän som drev skolfrågan 
och andra frågor. Enligt Collinder (1949, s 127-128) var tredje kvartalet 
av 1800-talet botten för skolan. Kateketsystemet försvagades även utan 
att något annat kom. Vid slutet av seklet började man med ambulerande 
skolor för nomadbarnen. En viktig förstärkning var missionsskolorna som 
finansierades av Svenska missionssällskapet (Hellsten 1985, s 5-34).

Tornedalen fick ändrade betingelser genom 1809 års fred. Den delade 
Tornedalen med Torne lappmark i två delar. Följande skildring bygger till 
stor del på Slunga (1966). Tidigare hade gränsen gått vid vattendelaren 
mellan Torne och Kemi älvar. Vid denna tid var Tornedalen inklusive 
Gällivare helt dominerat av finska språket. Även samerna i detta område 
talade i mycket stor utsträckning finska. Tornedalen var stort sett en 
fattig och isolerad landsända. Ännu 1860 slutade allmänna landsvägen i 
Övertorneå. Först under 1860-talet byggdes den ut till Junosuando via 
Korpilombolo. Vattenvägar, stigar och ett stort nät av vintervägar var fort
farande det huvudsakliga kommunikationsnätet. Ytterligare nybyggen 
bröts i Tornedalen och jordbruket expanderade via nya betesmarker och 
ströängar.

Bl a beroende på agitation i Finland hyste den svenska riksdagen en viss 
oro för lojaliteten mot Sverige hos den finskspråkiga befolkningen i 
Tornedalen. Man diskuterade därvid att knyta Tornedalen närmare till 
Sverige genom anläggande av vägar och järnvägar och genom att bygga ut 
det svenska skolväsendet. I stort sett var oron för lojaliteten oberättigad.



20

Befolkningen i Tornedalen var hela tiden i princip lojal mot Sverige och 
ganska kritisk mot finsk nationalistisk agitation.

En annan fråga gällde finskans ställning i det offentliga livet, i kyrkan 
och skolan. Det fanns delade meningar om detta men frågan löstes genom 
kompromisser vilket innebar att man dels fick tillgång till tolkar när 
myndighetspersoner inte kunde finska, dels predikade prästerna i 
allmänhet på finska under 1800-talet och dels fick kunskap i finska räknas 
som en merit vid tillsättning av tjänster i Tornedalen.

Under senare delen av 1800-talet började expansionen av gruvorna, 
skogsbruket samt anläggningen av lands- och järnvägar. Detta gav en hel 
del arbetstillfällen som även hade återverkningar i Tornedalen. Det blev 
ett sug av arbetskraft till gruvorna, järnvägen och andra industriella 
objekt. Detta förde också med sig en ström av svenskar söderifrån och 
svenskan började nu på allvar tränga in i Tornedalen.

När 1842 års beslut om obligatorisk folkskola kom, fanns vid sidan om 
hemundervisningen knappast några skolor i Tornedalen. Det dröjde 
åtminstone tio år innan man började genomföra reformen i Tornedalen. 
Undervisningen skedde från början på finska och med hjälp av finska 
läroböcker. Bl a i samband med ovan nämnda rädsla för Finland och 
Ryssland var man intresserad av att införa svenska i skolan och detta 
mottogs positivt i stort sett även av den finsktalande befolkningen i 
Tornedalen. Detta ledde till att man började införa undervisning på 
svenska i s k statsskolor som hade statsunderstöd, detta bl a i 
försvenskningssyfte. Bygdens fattigdom och även intresset för svenskan 
gjorde att dessa skolor blev ganska populära. Denna undervisningspolitik 
ledde också till en försvenskning av seminariet i Haparanda.

Det var först fram på 1920-talet som man började få intresse för att på 
allvar föra in finska som undervisningsspråk. Då blev finskan ett frivilligt 
språk och tillvalsämne i högre studier. Men först 1957 föreskrev 
skolöverstyrelsen att man inte fick ha något förbud för lärjungarna att 
tala finska under rasterna i skolan och i skolhemmen. Man vidtog även
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åtgärder för att förbättra lärarutbildningen i finska. I praktiken har finska 
använts som ett stödspråk i undervisningen hela tiden.

1900-talets utveckling

Det dröjde länge innan kontakter med nybyggarna medförde någon större 
förändring i fjällsamernas levnadssätt. Tvärtom var i ett tidigare skede 
den samiska livsföringen ofta överlägsen under de hårda livsvillkoren och 
det var snarare så att nybyggarna tvangs att anpassa sig till samens 
levnadssätt. Så t ex var ren och ackja oumbärliga vid transporter i de glest 
befolkade och väglösa områdena. Till och med malmen fraktades med 
ackja till älven eller kustbandet före järnvägarnas tillkomst.

Ändringar kom först på allvar när den moderna tekniken gjorde sitt insteg 
t ex genom järnvägen till Gällivare som blev helt färdig 1895 och 
fortsatte till Kiruna och Narvik år 1903 och 1911 till Porjus. Samtidigt 
expanderade vägnätet. I och med detta fanns förutsättningarna för en 
exploatering och en befolkningsexpansion i Malmfälten. Detta påverkade 
också samernas och tornedalingarnas livsföring. De drogs in i den moderna 
yrkesspecialiseringen och penninghushållningen. Självhushållningen avtog 
och samerna blev allt mer integrerade i samhället i övrigt. Samerna fick 
avsättning för sin huvudprodukt renköttet på nära håll och även i motsatt 
riktning gick en ökande ström av produkter. Det billiga sockret och mjölet 
blev alltmer betydelsefullt även i samernas kosthållning. Man fick allt 
modernare fiskeredskap och så småningom kom även utombordsmotorerna 
in som ett viktigt hjälpmedel i fisket. Renmjölken förlorade sin betydelse 
och samerna gick mer och mer över till renodlad renköttsproduktion. 
Boendevanorna påverkades även av detta och av den allmänna standard
höjningen. Så t ex gick man mer och mer över till att bo i hus och 
lämnade alltmer kåtalivet.

Renskötseln påverkades även av andra faktorer. En var industrisamhällets 
expansion även i Lappmarken som bl a ledde till att betesmarker gick 
förlorade. Behovet av mark påverkades också av den inflyttning av 
ursprungligen från Norge kommande samer som ägde rum i samband med
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att Ryssland år 1852 spärrade gränsen för både norska och svenska samer. 
År 1919 kom den svensk-norska renbeteskommissionen som begränsade de 
svenska samernas rörelsefrihet på renbetena i Norge. Allt detta ledde till 
trängsel på betesmarkerna i den nordligaste delen av Norrbotten och 
omflyttningar av samer söderut för att skaffa renbeten åt alla.

Samerna från Norge förde med sig andra metoder för renskötseln. Detta 
tillsammans med utvecklingen i övrigt ledde till att man successivt fick en 
mera extensiv renskötsel. Den kännetecknas av att renarna rör sig mer i 
frihet och i mindre flockar speciellt under våren och sommaren. 
Renstängsel och naturliga hinder avgränsar de olika betesområdena. 
Kampen om vinterbetena ledde till allt längre flyttningar under vintern 
för att utnyttja även andra betesmarker än de gamla vanliga. Vid 
flyttningarna började man mer och mer utnyttja lastbilar och järnvägar 
som transporthjälpmedel speciellt för familjen och utrustningen. När 
renarna kommer upp i kalvningsområdena i lågfjällen under våren, blandas 
renarna och bevakningen blir mindre intensiv. Det blev allt vanligare att 
byns renhjord under sommaren sköttes gemensamt av alla byns renskötare 
medan familjerna i övrigt var kvar antingen i lågfjällsområdet eller i 
samhällena inom vinterlandet. Som ett led i den extensiva renskötseln fick 
man undan för undan mer renstängsel mellan de olika byarna för att 
undvika sammanblandningar. I sin uppsats från 1936 från vilket 
ovanstående skildring delvis är hämtad sammanfattar Hultblad för- och 
nackdelar av extensiv renskötsel på följande sätt (Hultblad 1936, s 33).

"Om fördelarna av den extensiva renskötseln råda givetvis önnu 
delade meningar. Å ena sidan framhålles, att renarna genom att 
lömnas åt sig själva under sommaren bli odisciplinerade, så att de bli 
svårare att sköta öven under årstiden, då bevakning ör nödvändig, 
samt att urvalet för slakt och kastrering om sommaren blir mindre 
gott än förr.

Å andra sidan kan det emellertid inte förnekas, att djuren må bättre 
av att få ströva i frihet. Kalvarna bli större och kraftigare, när de ej 
berövas sin naturliga föda, och smittosamma rensjukdomar, som 
fordom gjorde mången rik lapp till tiggare, kunna ej så lätt spridas, 
när djuren under sommaren få ströva omkring ensamma eller i mindre 
grupper. Då en extensiv renskötsel dessutom är det enda sättet att 
rationellt nyttja betesmarkerna, torde den få anses som national
ekonomiskt fördelaktigare än den intensiva".
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Myndigheternas agerande från riksdagen ner till de lokala organen var på 
det hela taget välvilligt men tämligen förmyndaraktigt (Uppman, 1978). 
Tidigare assimilationspolitik började under 1800-talets senare del ersättas 
av teorin att samerna var särskilt lämpade och anpassade till nomadlivet 
och att det var bäst både för dem och samhället att de ägnade sig åt 
detta, vilket dessutom skulle möjliggöra utnyttjande av mark som inte på 
annat kunde komma till användning.

Denna teori tar sig bl a uttryck i hur skolväsendet behandlades. Vid 
seklets början var skolväsendet mycket skiftande, bl a med inslag av 
vandrande skolor och skolor där barnen inackorderades. Det var dåligt 
med deltagandet i undervisningen som också ofta var tämligen bristfällig.

Detta sökte staten förbättra genom 1913 års reform av undervisningen. 
Bakom denna låg uppfattningen att samerna borde förbli nomader. 
Undervisningen skulle inledas med tre års undervisning i kåtor under 
sommaren och därefter tre års vinterkurser i skolor förlagda till 
kyrkplatserna. Man var angelägen om att barnen inte skulle förlora
kontakten med nomadlivet och få smak för annat. Detta tog sig uttryck i 
att tält och kåtor användes för undervisning och förläggning. Denna
uppläggning av undervisningen kritiserades redan från början och 
meningarna var mycket delade. Så småningom genomfördes också 
förbättringar. Man fick koncentration till färre och bättre skolor,
tält-kåta-undervisningen minskade så småningom och man fick längre 
undervisningstid. Man fick också en nomadskoleinspektör och man övergick 
till fasta skolor med elevhem, s k nomadskolor under 1940-talet.

Under 1900-talet började också samerna själva agera och sluta sig samman 
bl a kring skolfrågan. De började att bilda föreningar och även att utge 
tidningar. Samerna fick egna talesmän, t ex Gustav Park och Torkel
Tomasson (Uppman, 1978).

Under 1900-talet accelererade förändringen av renskötseln under 
inflytande av den tekniska expansionen och kommunikationernas tillväxt. 
Denna utveckling fortsatte efter 2:a världskriget, som varit en påfrestande



tid för Nordkalotten. Samerna fick då ofta agera på egen hand för att lösa 
sina problem, vilket gav dem större självförtroende. Detta ledde till 
skapandet av Svenska Samernas Riksförbund, SSR, 1950 där bl a Israel 
Ruong verkade. Han gjorde också stora insatser som nomadskoleinspektör 
och forskare.

Den snabba utvecklingen som kännetecknar samhället i övrigt har också 
gått fram över samerna. Den ledde bl a till rationalisering av renskötseln 
och minskat behov av arbetskraft för den. Vid mitten av 1970-talet har vi 
en renskötande samebefolkning på ungefär 2 500 människor och ca 15 000 
ej renskötande. De förra bedriver en tämligen renodlat köttproducerande 
extensiv renskötsel. Den är mycket rationell och mekaniserad. Man 
utnyttjar radio, bil, motorcykel, helikopter, flyg, scooter m m som 
hjälpmedel. Helnomadismen har ersatts av en situation där i stort sett 
endast de vuxna männen är sysselsatta med renskötseln medan kvinnorna 
och barnen bor kvar större delen av året i familjens hus. Nybyggar- 
expansionen har ersatts av att jordbruk läggs ner och att ströängarna allt 
mer växer igen och överges (Arell, 1983). Men samerna är fortfarande 
trängda av storsamhällets vägbyggen, vattenkraftanläggningar, moderna 
skogsbruk, turism m m. Enligt §5 i renbeteslagen får renskötseln vika om 
ett område är "oundgängligen erforderligt för särskilt ändamål av större 
betydelse". Samtidigt drar samerna nytta av den tekniska utvecklingen, 
kommunikationerna, den sociala servicen och den höjda levnadsstandarden 
i övrigt. På senare tid kan man också spåra större förståelse bland 
politiker och myndigheter för samernas situation vilket också lett till att 
de fått större inflytande. Ett stort problem är de upp emot 15 000 icke 
renskötande samerna. De befinner sig i stort i samma situation som övrig 
befolkning i övre Norrland med arbetslöshet och andra därmed samman
hängande svårigheter (se Johansson i SOU 1975:100).

Tornedalen med sin finskspråkiga befolkning har blivit en alltmer 
integrerad del av det svenska samhället. Där finns också stora ekonomiska 
problem sammanhängande med att Tornedalen är en avfolkningsbygd och 
att det finns en mycket ogynnsam yrkes- och åldersfördelning. De 
ekonomiska svårigheterna är desamma som för andra människor i övre
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Norrland. Man har dock på senare tid drabbats ännu hårdare genom 
arbetslöshetens storlek i Norrbotten. Konflikterna i förhållandet till 
storsamhället i Sverige är dock små. Finskan är på tillbakagång trots att 
den för närvarande har större möjligheter genom mera liberala bestämmel
ser i skolan. F n pågår dock försök att med nya insatser rädda den 
tornedalska kulturen och språket. Relationerna till samerna är ungefär 
desamma som för övriga invånare i Norrbotten. Många samer är 
finsktalande och samarbetet med dem är i stort tämligen gott.

SLUTORD

Vad får man då för sammanfattande intryck av utvecklingen särskilt då 
det gäller samerna. De ekonomiska faktorerna tycks ha avgörande 
betydelse. Samerna har fått vika undan i stort sett överallt där marken 
kunnat utnyttjas på mera ekonomiskt givande sätt, t ex genom jordbruk, 
gruvor, kraftverk osv. I dag är det moderna skogsbruket ett allvarligt hot 
mot renskötseln. Denna utveckling, att minoriteten med den mera 
extensiva och mindre ekonomiska användningen av marken får vika, när 
den moderna tekniken kommer, tycks vara lagbunden. Den går igen över 
hela jorden. Indianernas behandling är ett annat exempel på detta.

Minoriteten har en svag ställning i förhållande till majoriteten. För att 
hävda sig måste minoriteten organisera sig och samverka med myndig
heterna. Möjligheterna att göra sig gällande är dock begränsade. Man kan 
påstå att det hade varit helt orealistiskt att stora områden av Norrland 
skulle ha förbehållits enbart renskötseln och att det moderna tekniska 
storsamhällets expansion skulle ha stoppat vid lappmarksgränsen eller vid 
odlingsgränsen. I gengäld kan de ekonomiska förutsättningarna gå i 
motsatt riktning. Jordbruket är redan på reträtt inom området och många 
markområden brukas inte längre. Gruvorna hotas både av den internatio
nella konkurrensen och fördyrade brytningskostnader. Ett mer ekologiskt 
synsätt kan leda till stora förändringar i utnyttjandet av naturresurserna.
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Samerna har liksom andra minoriteter ett dilemma som är svårlöst, kanske 
omöjligt att lösa. Å ena sidan vill samerna bevara sin kultur och sin 
livsform. Å andra sidan vill de ha del av det moderna teknologiska 
samhällets materiella resurser, höga levnadsstandard, sociala trygghet och 
andra nyttigheter. Svårigheterna att uppnå båda samtidigt verkar 
uppenbara.
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