
1

ÄKTENSKAP I SÁPMI

Äktenskap i Sápmi

Giftermålsmönster och etnisk komplexitet 
i kolonisationens tidevarv, 1722–1895

Gabriella Nordin

Institutionen för idé- och samhällsstudier
901 87 Umeå
Umeå 2009



2

ÄKTENSKAP I SÁPMI

Copyright©Gabriella Nordin
ISBN: 978-91-7264-757-2
ISSN: 1651-5455
ISSN: 0349-5132
Omslagsbild: Samebröllop, Fjällbonäs. Okänd fotograf. Arvidsjaur Fotoarkiv
Tryck: Print & Media, Umeå universitet
Sättning: Berit Eriksson, Demografi ska databasen
Umeå, Sverige 2009



3

ÄKTENSKAP I SÁPMI

Innehåll

Förord 7

1. INLEDNING 11

Teorier kring äktenskapet 12

Etnicitet 16

Kulturer i möte – teoretiska ansatser 17

Samerna, etniciteten och rasbiologin 19

Avhandlingens syfte  21

Övergripande frågeställningar 23

Avhandlingens disposition 23

2. SVENSKA SÁPMI OCH TIDEN FÖR UNDERSÖKNINGEN 25

Kolonisationen 25

Kolonisation i ett internationellt perspektiv 27

De icke-samiska nybyggarna 28

Samerna 29

Samiska nybyggare 31

I kolonisationens spår – kulturmöte i Lappmarken 31

Lappmarkspolitiken 34

Undersökningsområdet 35

Karesuando

Jukkasjärvi 

Gällivare

Jokkmokk

Jämtlandsfjällen – sydsamiskt område

3. KÄLLOR, URVAL OCH METOD 43

Källorna 43

Urval 45

Metod 45

4. ÄKTENSKAP I SÁPMI 53

Tidigare forskning kring det förindustriella äktenskapet 54

Det samiska giftermålet i historisk belysning 57

Föräktenskapliga förbindelser i det agrara samhället 58

Det allmänna giftermålstalet i Norrlands inland 60

Församlingsbornas giftermålsåldrar 62

Giftermålsåldrarna bland samer och icke-samer 65

Det legala äktenskapets betydelse 68



4

ÄKTENSKAP I SÁPMI

Avslutande diskussion 69

5. ÄKTENSKAPETS ETNISKA OCH KULTURELLA MEKANISMER 73

Metodologiska överväganden 74

Forskningsöversikt 76

Norden 77

Sverige 78

Endogami eller exogami i sydsamiskt område? 79

Dynamik eller komplexitet – äktenskapliga mekanismer i 

nordsamiskt område 80

Skogs- och fjällsamiska giftermål – Jokkmokks församling i närbild 85

Avslutande diskussion 87

6. DE SAMISKA NYBYGGARNAS GIFTERMÅLSMÖNSTER 91

Urval och metodologiska överväganden 93

Nybyggarsamernas giftermål under kolonisationens tidevarv 94

Nybyggarsamernas ålder vid första äktenskapet 95

Endogami eller exogami bland samiska nybyggare? 96

Nybyggarsamerna i tvärsnitt 98

Avslutande diskussion 99

7. ENSAMHET ELLER TVÅSAMHET PÅ ÅLDERNS 
 HÖST – OGIFTA OCH OMGIFTA, 1746–1895 103

Utanför äktenskapsmarknaden – ogifta i Norrlands inland 

genom kolonisationsprocessen 104

Forskningsöversikt – ogifta 105

Metod och urval rörande analysen av ogifta individer 107

Ogifta i nordsamiskt område 108

50 år och ogift? 110

Ogifta i tvärsnitt 113

Avslutande diskussion rörande ogifta 114

Andelen omgifta i Sápmi 1758–1895 116

Forskningsöversikt – omgiften 116

Omgiften i det norrländska inlandet 118

Avslutande diskussion rörande omgiften 122

8. GIFTERMÅL I UNGA ÅR – UNGDOMARS GIFTERMÅL 
 I SÁPMI 1746–1895 125

Forskningsöversikt 127

Giftermål bland Sápmis unga 129

Undantagna från lagen – bara samer? 133



5

ÄKTENSKAP I SÁPMI

Ungdomar under 17 år som ingick äktenskap – vilka var de? 135

Avslutande diskussion 140

9. KOLONISATIONENS KONSEKVENSER   143

Äktenskapets förutsättningar genom kolonisationen tidevarv 143

Äktenskapets betydelse i Sápmi 144

Äktenskapet – krass affärsuppgörelse eller individens eget val? 145

Kulturer i möte – med utgångspunkt i ackulturationsteorin 147

10. SUMMARY 149

11. KÄLLOR 155

Otryckta källor 155

Tryckta källor 155

Bearbetningar 156

12. APPENDIX 169

13. TABELL- OCH FIGURFÖRTECKNING 185

Skrifter från Centrum för Samisk forskning 191

Reports from the Demographic Data Base 192



6

ÄKTENSKAP I SÁPMI

Gabriella Nordin

Department of Historical, Philosophical and Religious Studies, Umeå University

Sápmi marriages. Marriage Patterns and Ethnic Complexity 
During the Era of Colonisation 

Abstract
This thesis explores a period in Northern Sweden when contacts between Sami and non-
Sami became more frequent as the colonisation progressed. The investigated period is 1722-
1895 and eight parishes in northern Sweden are under study. Both the northern as well 
as the southern Sami area are represented. The main purpose of the thesis is thus to see 
whether the cultural meeting between Sami and non-Sami affected the way people chose 
to make signifi cant decisions. In this study these cultural meetings are represented by the 
way people married. 

To understand the consequences of cultural contacts, where individuals from different 
backgrounds meet, concepts developed within the fi eld of acculturation theories are used. 
The marriage patterns among the inhabitants are viewed with regard to three key variables 
founded by Ruth Dixon, as these help to explain changes or continuations in the individuals’ 
marital behaviour. 

The southern Sami area seamed to be rather unaffected by the colonisation process, at least 
according to the marriage pattern. The analysis revealed limited economic openings for marriage 
as well as cemented marriage traditions, and these prevailed throughout the investigated period. 
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The thesis concludes that according to the marriage pattern, economic prerequisites 
for preferentially the Sami, changed dramatically through the colonisation process. Most 
affected by the changes were thus the Sami women, who experienced an unfavourable mar-
riage market as the colonisation progressed. Towards the end of the nineteenth century the 
preferable form of coexistence was still the legal marriage in the area, and the marriage as 
an institution was of considerable importance, which is also evident since the marriage to 
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Förord

Plötsligt har fyra års forskarstudier förfl utit. Fyra år, som till en början kändes 

som eoner av tid, försvann som i en blinkning och med ens har tiden kommit för 

att lägga de sista orden tillrätta. Den tid som gått kan dock i vissa avseenden kän-

nas som en evighet med tanke på allt som hunnit hända såväl inom privatliv som 

inom arbetsliv under de här åren. Vänner, kolleger, familjemedlemmar och släk-

tingar har tillkommit, men också gått bort. Konferensresor, workshops och se-

minarier har utgjort angenäma och lärorika tillfällen. Mitt i alla dessa händelser 

växte en avhandling fram och det är dags att tacka dem som varit till min hjälp.

Avhandlingsskrivandet, som ovan beskrivits som något som bara händer, hade 

givetvis inte fungerat utan stadig hjälp på vägen. Ett särskilt tack till min huvud-

handledare, Peter Sköld, som hela tiden stöttat och funnits till hands för allt från 

snabba boklån, läsning av kapitelutkast till mer eller mindre djuplodade diskus-

sioner om avhandlingens innehåll. Med milt våld, men också med uppmuntran 

har min biträdande handledare, Lotta Vikström fått mig att leverera seminarie-

texter, konferenspapers och avhandlingskapitel. Vare sig det har handlat om att 

fi ngranska texter, tala om livets allvar eller se till att håret varit nyfärgat inför 

konferensframträdanden har Lotta bistått med stort engagemang. Stort tack till er 

båda för ert tålamod med såväl språkliga som analytiska kullerbyttor! 

Under min forskarutbildning har det högre seminariet vid Centrum för be-

folkningsstudier utgjort en viktig källa till inspiration. Med dess ordförande, samt 

tillika CBS’ föreståndare, Anders Brändström i spetsen har ett uppsluppet och 

opretentiöst seminarium granskat mina texter och kommit med goda råd. Tack! 

Ett stort tack riktas också till er som under åren åtagit sig opponentskap och kom-

menterat de texter som jag lagt fram vid seminariet.

Anders Brändström, Patrik Lantto och Maria J. Wisselgren ingick i den grupp 

som läste och kommenterade mitt avhandlingsmanus i slutskedet – kommentarer 

som var till ovärderlig hjälp i slutfasen av arbetet. För en sista viktig korrekturläs-

ning av manuset ansvarade Anna-Lill Ledman. Ett stort tack till er alla! 

Min arbetssituation har under dessa fyra år varit tredelad. Forskarutbild-

ningstjänsten har jag innehaft på Institutionen för Historiska studier, som senare 

kom att bli Institutionen för idé- och samhällsstudier, men min arbetsplats har 

varit belägen i Norra Beteendevetarhuset. I denna byggnad huserar Centrum för 

befolkningsstudier (CBS) och Centrum för samiska studier (Cesam) där jag haft 

min placering som doktorand, och som utgjort den miljö där jag känt mig mest 

hemma. Dessa enheter har tillsammans med Demografi ska databasen (DDB) ut-

gjort en fast punkt i min, ibland vilsna, doktorandtillvaro med gemytliga fi ka- och 
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lunchraster. Ett kollektivt tack till er alla för att ni fått mig att känna en tillfred-

ställelse över att gå till jobbet!

Nu är det dock så, att arbetslivet inte uteslutande består av ensamma timmar 

framför datorskärmen i tjänsterummet, och förutom mina oumbärliga handle-

dare behöver ytterligare några personer omnämnas. Sofi a Kling, Anna-Lill Led-

man, Annelie Nilsson och Maria J. Wisselgren, har funnits där när stora och små 

frågor behövt svar. Vare sig det har varit arbetsrelaterade spörsmål eller inte, har 

ni tillsammans eller var för sig tillfört mina arbetsdagar stor glädje. Stort tack till 

er alla! Hos Sören Edvinsson har det ständigt funnits en outsinlig källa av visdom 

och litteratur. I Sörens rum kan man räkna med att såväl böcker som goda råd 

alltid fi nns tillgängliga. Varje enhet borde ha en Sören!

Demografi ska databasen (DDB), som har ansvarat för det datauttag som utgör 

huvudkällan till denna avhandling, förtjänar ett stort tack. Särskilt tack går till 

dem som hjälpt till att utforma avhandlingens källmaterial Carin Hedlund, Maria 

J. Wisselgren och Sören Edvinsson. Lars-Göran Carlsson, Abbas Haghjo, Jimmy 

Ljungberg och Maria Larsson har sett till att min forskarbeställning bearbetats 

och datoriserats. Stort tack också till Kristina Sehlin MacNeil för språkgransk-

ning av den engelska sammanfattningen, samt till Berit Eriksson för sättning av 

avhandlingen.

Under mina forskarstudier har jag haft hel fi nansiering från Humanistiska fa-

kulteten vid Umeå universitet. En mycket viktig funktion inom forskarlivet utgörs 

också av konferensdeltagande, där värdefulla band knyts i vetenskapens tecken. 

De konferenser jag bevistat har fi nansierats av stipendier från Stiftelsen JC Kem-

pes Minnes Stipendiefond, Helge Ax:son Johnssons stiftelse, Kungl. Gustav Adolfs 

Akademien för svensk folkkultur samt Jacob Letterstedts stipendiefond. Dessa 

stöd har inte bara varit viktiga i färdigställandet av avhandlingen, utan har också 

gett möjlighet till ypperliga tillfällen att skapa nya kontakter inom forskarvärlden, 

samtidigt som jag fått presentera min egen forskning för andra. 

Världen utanför akademin, som jag under denna sista tid som doktorand varit 

helt eller delvis avskärmad ifrån, förtjänar givetvis att uppmärksammas. Släkt 

och vänner, vilka periodvis kommit i andra hand, förtjänar alla ett stort tack för 

att ni fi nns kvar och även i fortsättningen förgyller mitt liv. Tack också till de när-

maste; mamma Lena och pappa Hans, där mat och omtanke fanns att få när tiden 

inte räckte till. Lisa och Miriam som hejat på! Anders och Annelie med familj som 

under dessa år fått mindre uppmärksamhet än de förtjänat. Solveig, som får mig 

att känna mig som världens mest värdefulla svärdotter. Åke, som troget väntat på 

denna avhandling och gett mig energi att fortsätta. Tack också Stefan för att du 
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cyklat till Backen, sommar som vinter, för att muntra upp en utpumpad sväger-

ska. 

Att vara förälder och samtidigt slutföra en avhandling har allt som oftast gett 

upphov till dåligt samvete när det gäller barnen. Tack Kim och Sanna för att ni 

under den senaste tiden stått ut med en helt eller delvis frånvarande mamma! Till 

sist, Peter min livskamrat som under hela detta äventyr funnits vid min sida, i 

såväl mot- som medgång. Tack för att du inte bara hållit igång vardagen den sista 

tiden, du har dessutom uppmuntrat mig vid de tillfällen jag inte trott att det var 

möjligt att få ihop någon avhandling. Tänk att det blev en till slut!

Umeå 1 mars 2009

Gabriella
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1. INLEDNING

I byn Talma i Jukkasjärvi församling föddes år 1806 samesonen 

Olof Henricsson.1 På våren 1830, då Olof var 24 år gammal gifte 

han sig med 18-åriga samedottern Gretha Nilsdotter från hembyn.2 

Äktenskapet blev dock kortvarigt, Gretha avled redan sex månader 

efter vigseln i febersjukdom. Året därpå noterade prästen ånyo om 

lysning i församlingens lysnings- och vigsellängd, men äktenskapet 

med 28-åriga ”lappigan” Ella Larsdotter3 från hembyn fi ck vänta 

till i februari 1832. Sex månader därpå föddes parets första son. 

Tillsammans fi ck Olof och Ella ytterligare fyra barn. Hustrun avled 

under sommaren 1851 i rödsot, och efterlämnade Olof med de tre 

barnen som överlevt spädbarnsåldern. I februari 1852 stod änke-

mannen åter inför prästen, denna gång med 26-åriga ”lappman-

nadottern” Margaretha Olsdotter från Saarivuoma by.4 De bodde i 

Olofs hemby och tillsammans fi ck de åtta barn. År 1869 avled Olof 

av okänd dödsorsak. Den nyblivna änkan fl yttade tillsammans med 

barnen till Norge, men återkom till församlingen 15 år senare. Mar-

garetha Olsdotter avled i födelsebyn Saarivuoma år 1897.

1 DDB-id: 806002696 (Jukkasjärvi). I Demografiska databasen har varje individ ett identitetsnummer, det är 
således detta nummer som avses med DDB-id. Inom parentes anges den församling individen var kyrkobokförd 
i vid aktuell notering. DDB-id samt församling kommer att anges vid individexempel genom avhandlingen.

2 DDB-id: 812003261 (Jukkasjärvi).
3 DDB-id: 804002970 (Jukkasjärvi).
4 DDB-id: 826004248 (Jukkasjärvi).
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Som framgår av exemplet ovan var tvåsamheten, och då den legala formen för 

densamma, av stor betydelse för den förindustriella familjen.5 Varje hushåll, och 

därmed de bägge makarna, utgjorde en produktionsenhet där merparten av hus-

hållets konsumtion tillverkades inom det egna hushållet.6 Giftermålet var alltså 

en praktisk nödvändighet, ett hushåll var beroende av två samarbetande makar 

då fl ertalet arbetsuppgifter var uppdelade efter könstillhörighet.7 I ett samhälle 

där dagens moderna sociala välfärd i form av socialförsäkringssystem saknades 

och man var beroende av släkten var valet av tillkommande en viktig angelägen-

het. Ett äktenskap var inte bara ett förhållande mellan man och hustru, inte sällan 

innebar det nämligen också en relation mellan släkter och större grupper. Studiet 

över hur individer tillhörande olika grupper gifter sig kan således ge viktiga upp-

lysningar om interaktion eller isolation råder mellan olika grupper i ett samhälle.8 

Kolonisationsprocessen i Norrlands inland som fortgick under framförallt senare 

delen av 1700-talet och fram till slutet av 1800-talet, konstituerar en allt högre 

andel kulturmöten mellan samerna och infl yttande invånare. 

Konfrontationen mellan samerna och den icke-samiska nybyggarbefolkning-

en under kolonisationsprocessen är sedan länge uppmärksammad och omskriven, 

men i vilken omfattning samerna påverkades av den, kulturellt och demografi skt 

är i dagsläget i stort sett outforskat. Denna avhandling, som fokuserar på just kul-

turmöten i form av äktenskap, rör tidsperioden 1722–1895 och avser genom dem 

spegla kolonisationsprocessen i det norrländska inlandet. Källmaterialet utgörs 

av kyrkoboksmaterial som digitaliserats av Demografi ska databasen (DDB). 

Teorier kring äktenskapet

I slutet av 1700-talet började den brittiske nationalekonomen Thomas Malthus 

intressera sig för en befolkning som enligt honom ökade lavinartat och hotade 

överstiga jordens möjliga livsmedelsproduktion. Två huvudpunkter slogs fast; (1) 

föda är en livsnödvändighet för mänskligheten och (2) passionen och lidelsen mel-

lan man och kvinna är nödvändig och kommer att bestå.9  Befolkningsökningen 

5 Enligt svensk lagstiftning var för- och utomäktenskaplig samlevnad förbjuden. Lagen stammade från 1734 års 
äktenskapslag samt 1686 års kyrkolag. Det fanns således, förutom socialt, såväl statligt som kyrkligt intresse 
av det legala äktenskapet. Se till exempel Hafström, Gerhard (1980), Den svenska familjerättens historia. 
Lund, s. 40f; Kälvemark, Ann-Sofie (1977), ”Att vänta barn när man gifter sig.” Historisk tidskrift, s. 182.

6 Ambjörnsson, Ronny (1979), Familjeporträtt. Essäer om familjen, kvinnan, barnet och kärleken 
i historien. Gidlunds, Eric Jannersten Tryckeri AB, Avesta. Andra upplagan [1978], s. 32; 
Lundh, Christer (2003), Swedish Marriages. Customs, Legislation and Demography in the 
Eighteenth and Nineteenth Centuries. Lund Papers in Economic History, No. 88, s. 10.

7 Gaunt, David & Löfgren, Orvar (1981), “Remarriage in the Nordic countries: the cultural and 
socioeconomic background.” I: Marriage and Remarriage in Populations of the Past. Eds. J. Dupâquier, 
E. Hélin, P. Laslett, M. Livi-Bacci and S. Sogner. Academic Press Inc. (London) Ltd. s. 51.

8 Kalmijn, Matthijs (1998), “Intermarriage and Homogamy: Causes, Patterns 
and Trends.” Annual Review of Sociology, Vol. 24, s. 395-421.

9 Malthus, Thomas Robert (2001), Essay on the Principle of Population. [1798] GBR: ElecBook, London, s. 10f.
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måste hejdas och lösningen på problemet var att senarelägga äktenskapet. Den 

del av befolkningen som Malthus främst uppmärksammade var den fattiga arbe-

tarklassen, vilken gifte sig tidigt och fi ck många barn men hade svårt att försörja 

sig. Hans förslag gick helt sonika ut på att hålla arbetarnas löner nere så att de 

inte skulle ha råd att gifta sig och sätta bo i unga år. Därmed skulle befolknings-

boomen regleras.10

Att det västeuropeiska giftermålsmönstret präglades av relativt höga gifter-

målsåldrar samt en betydande andel personer som aldrig gifte sig uppmärksam-

mades av John Hajnal i en artikel från 1965.11 En ogift kvinna ansågs inte som 

något onormalt i Västeuropa, till skillnad från Östeuropa, som kännetecknades 

av låga giftermålsåldrar och där ogifta kvinnor knappt existerade.12 Hajnal fann 

betydande skillnader mellan stad och landsbygd, i staden fanns fl er försörjnings-

alternativ för en ogift kvinna än var fallet på landsbygden.13 Det västeuropeiska 

giftermålsmönstret hade således en ekonomisk grund och den höga giftermåls-

ålder som återfunnits i området alltsedan 1600-talet associeras med kärnfamiljen. 

Man levde inte som i Öst- och Sydeuropa i storfamiljer, där ibland fl era generatio-

ner ingick i hushållet, utan man var tvungen att ha en ekonomisk grund att stå 

på innan man gifte sig och etablerade en familj. Västeuropas ekonomiska system 

påverkades av den höga giftermålsåldern eftersom de ogifta unga människorna, 

speciellt kvinnor, kunde vara maximalt produktiva innan sitt giftermål då man 

inte hade ansvar för små barn, istället fanns tid till besparingar inför det kom-

mande familjelivet. Hajnal lade speciellt märke till kvinnornas höga giftermåls-

ålder, vilken inte bara innebar att befolkningsökningen begränsades, utan också 

en relativt liten åldersskillnad infann sig mellan makarna.14

Hajnals tes bygger sålunda på antagandet att det i Västeuropa rådde under-

skott på land/mark och materiella resurser, faktorer som reglerades genom en hög 

giftermålsålder samt en hög andel människor som förblev ogifta. Äktenskap var 

normen för samboende och familjebildning i det förindustriella samhället och det 

fanns få valmöjligheter för ogifta jämfört med idag. Det ekonomiska systemet var 

uppbyggt kring kärnfamiljen och då resurser saknades för att förvärva ett eget 

hushåll förblev en stor andel personer ogifta. Pig- och drängsystemet, tillsam-

mans med arvsskiften och upphörandet av hemmansklyvningar som präglade det 

10 Malthus, s. 16.
11 Hajnal, John (1965), “European Marriage Patterns in Perspective.” I: Population in History. 

Eds. Glass, D.V & Eversley, D.E.C. Edward Arnold (Publishers), London.  s. 101.
12 Endast 3-9 % av männen och 1-4 % av kvinnorna i åldrarna 45-49 år 

var fortfarande ogifta i Östeuropa. Se Hajnal, s. 103.
13 Hajnal, s. 107.
14 Hajnal, s. 132-135.
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västeuropeiska ekonomiska systemet, upprätthöll och möjliggjorde höga gifter-

målsåldrar samt en hög andel ogifta.15

Ruth B. Dixon har undersökt skillnader i giftermålsålder samt andelen av be-

folkningen som förblir ogifta.16 Undersökningen utgår från folkräkningar runt 

1960-talet från stora delar av världen (57 länder) och fl era världsdelar fi nns re-

presenterade. Dixon har identifi erat tre variabler som påverkar giftermålet och en 

första är tillgängligheten av potentiella giftermålspartners (Availability of Ma-

tes). Denna bestäms primärt av könsfördelningen bland den giftasvuxna delen av 

befolkningen inom ett samhälle, en socialgrupp etcetera, det vill säga äktenskaps-

marknaden. En andra variabel som Dixon identifi erat är möjligheten att gifta sig 

(Feasibility of Marriage) som utgörs av det nygifta parets förväntade ekonomiska 

möjligheter att skapa ett eget hushåll. Här får hemgiftens storlek samt tillgången 

till ärvd landegendom, inkomst eller besparingar en avgörande roll. Finansiella 

förväntningar utgör en mindre roll i samhällen där det fi nns möjligheter för det 

unga paret att ingå i ett redan existerande hushåll. En tredje och sista variabel 

utgörs av eftersträvan att gifta sig (Desirability of Marriage). Denna manifesteras 

av normer i samhället i stort samt möjligheten för en individ att förbli ogift. Ju fl er 

valmöjligheter ett samhälle erbjuder för ett liv utan giftermål och barnafödande, 

desto mindre blir eftersträvan att gifta sig.17 Att Dixons undersökning härrör från 

tiden kring 1960-talet, torde inte betyda att variablerna som hon identifi erat sak-

nade betydelse i det förindustriella norrländska inlandet, utan de kommer att till-

lämpas för analyser i denna avhandling.

Moderniseringsteoretikerna har sett industrialiseringen som huvudanled-

ningen till de sociala och ekonomiska förändringar som skett från tidigt 1800-tal 

fram till idag.  Förändrad ekonomisk och samhällelig struktur innebar att den 

utökade familjen som dominerat fram till industrialiseringens början fi ck stå till-

baka för kärnfamiljen. I den industrialiserade staden levde man inte längre i tre-

generationshushåll och den äktenskapligt byggda familjen innebar en uppluckring 

av täta släktband där släktens påverkan på den lilla familjen avtog. Genom indu-

strialiseringen uppluckrades familjens och släktens påverkan på giftermålspart-

nern från att ha varit ett beslut som hela släkter eller klaner deltagit i till ett beslut 

för den egna individen, vilket i förlängningen ledde till ändrade familjemönster. 

Förändringen mot ett individbaserat val av äktenskapspartner innebar högre 

giftermålsåldrar, på samma sätt som ett familjebaserat beslut förr tidigarelagt 

15 Lundh, Christer (1997), The World of Hajnal Revisited. Marriage Patterns in 
Sweden 1650-1990. Lund Papers in Economic History, No. 60, s. 5f.

16 Dixon, Ruth B. (1971), “Explaining Cross-Cultural Variations in Age at Marriage and 
Proportions Never Marrying.” Population Studies, Vol. 25. No. 2, s. 215-233.

17 Dixon, 221f.
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giftermålet. Med den nya tiden följde också ökad social mobilitet.18 Sedan 1960-

talet har sociologer och demografer dock uppmärksammat att den kärnfamilj och 

de förändringar inom familjen som man hävdat sprungit ur industrialiseringen i 

själva verket föregick, och dessutom var en förutsättning för industrialiseringen 

och den följande urbaniseringen.19 Moderniseringsteoretikerna har också ifråga-

satts för att de, för det första, alltför ensidigt dragit slutsatser från europeiska och 

nordamerikanska förhållanden och inte beaktat andra områden, såsom till exem-

pel Latinamerika och Asien. För det andra kritiseras de för att på det hela taget lita 

till ekonomiska förklaringsmodeller och i stort negligera faktorer som religion, 

kultur, politik och mentalitet, vilka alla bör vara viktiga variabler vid studier av 

till exempel koloniserade områden.20

I sina slutsatser har forskare ofta tryckt på strategiska förklaringsmodeller 

vid valet av äktenskapspartner. På senare tid har alltfl er börjat uppmärksamma 

att det bakom sociala, ekonomiska och etniska faktorer också har funnits såväl 

utseendemässiga som känslomässiga skäl till äktenskap.21 Anledningen till att 

dessa fått stå i bakgrunden bland förklaringsfaktorer bör kunna sättas i samband 

med svårigheten att belägga känslor, speciellt i kvantitativa studier. Förändringar 

i samband med industrialisering, urbanisering, modernisering samt antagandet 

om en ökad individualisering har varit långt mycket lättare att använda som för-

klaringsmodeller. Vi får inte glömma de idéströmningar som fl orerade i samhället 

under den tid som studeras och under 1700- och 1800-talet började såväl upp-

lysning som romantik att vinna insteg och spridas över allt större områden. Med 

romantiken som ledstjärna kom romantiska ideal att spela en allt större roll vid 

valet av den tillkommande. Ord som kärlek, ömhet, erotik och vänskap mellan 

man och hustru kom att stå i förgrunden framför ekonomiskt uppgjorda äkten-

skap över vilka föräldrarna haft stort infl ytande.22 

18 Framförallt Talcott Parsons systemfunktionalistiska teori låg till grund för moderniseringsteorin. Se 
Parsons, Talcott (1964), The social system. [1951] The Free Press, New York; Parsons, Talcott & Bales, 
Robert F. (1966), Family, Socialization and Interaction Process. [1955] The Free Press, New York.

19 Goode, William J. (1982), The Family. [1964], Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, N.J. Second 
edition; Hareven, Tamara K. (1976), “Modernization and Family History: Perspectives on Social 
Change.” Signs, Vol. 2, No. 1. s. 190-206. Framförallt Talcott Parsons systemfunktionalistiska 
teori blev hårt kritiserad i Janssens, Angélique (1993), Family and Social Change. The 
household as a process in an industrializing community. University Press, Cambridge.

20 Malhotra, Anju & Tsui, Amy Ong (1996), “Marriage Timing in Sri lanka: The Role of Modern Norms and 
Ideas.” Journal of Marriage and the Family, Vol. 58, No. 2, s. 476-490; Malhotra, Anju (1997), “Gender and 
the Timing of Marriage: Rural-Urban Differences in Java.” Journal of Marriage and the Family, Vol. 59, 
No. 2, s. 434-450; Potthast-Jutkeit, Barbara (1997), ”The History of the Family and Colonialism: Examples 
from Africa, Latin America, and the Caribbean.” The History of the Family, Vol. 2, No. 2., s. 115-122. 

21 Se bland annat: Segalen, Martine (1983), Love and Power in the Peasant Family. [1980] The Camelot 
Press Ltd Southampton. s, 15ff; Segalen, Martine (1986), Historical Anthropology of the Family. [1981] 
Cambridge University Press. s. 128 ff; Sköld, Peter (2004b), “Skönheten och odjuret.” I: Befolkningshistoriska 
perspektiv. Festskrift till Lars-Göran Tedebrand. Red. Anders Brändström, Sören Edvinsson, Tom 
Ericsson och Peter Sköld. Report no 24 from the Demographic Database, Umeå University. 

22 Ehmer, Josef (2002), “Marriage.” I: History of the European Family: Volume 2. 
Family Life In the Long Nineteenth Century 1789-1913. Eds. Kertzer, David I. & 
Barbagli, Marzio. Yale University Press, New Haven and London. s. 282f.



16

ÄKTENSKAP I SÁPMI

Etnicitet

I samiska sammanhang har en debatt länge förts kring etnicitet. Detta har egent-

ligen inte med etnicitet i biologisk bemärkelse att göra, utan har en kulturell, so-

cial och inte minst en ekonomisk betydelse. Det är inte självklart att vem som helst 

får kalla sig same och här har svensk samepolitik och samisk politik haft en stor 

inverkan. I takt med att samernas renskötsel gått från intensiv till extensiv samt 

avvittringen av samernas renskötselmarker har det blivit en allt djupare konfl ikt 

mellan samer och svenska markägare, mellan olika samiska grupper samt mellan 

samerna och den svenska staten.23 Inom rasbiologisk forskning, som framförallt 

hävdades under senare delen av 1800-talet och fram mot slutet av 1930-talet, me-

nade man att härkomst skulle härledas endast biologiskt.24 På senare tid har en 

annan förklaringsmodell alltmer hävdats; same är den som identifi erar sig som 

same, det vill säga om man till exempel klär sig som same eller kanske talar sa-

miska, en kulturell yttring alltså.25 Idag har dock pendeln svängt och numera har 

framförallt ekonomiska intressen fått styra synen på etnicitet inom den samiska 

kontexten. För att kunna idka rennäring krävs idag nämligen ett medlemskap i 

en sameby och ett av kraven för att få tillhöra en sameby är bland annat att man 

kan påvisa att man är same. Idag räknas den som same som har rösträtt till Sam-

etinget och är ”svensk medborgare över 18 år som anser sig vara same och gör san-

nolikt att han eller någon av hans föräldrar, farföräldrar eller morföräldrar har 

eller har haft samiska som språk i hemmet eller har en förälder som är upptagen 

i röstlängd till Sametinget.”26 Rätten att identifi era sig som same har följaktligen 

skiftat och idag således fått en, förutom biologisk, alltmer språklig men också for-

mell karaktär.

Det är viktigt att i sammanhanget poängtera att etnicitet inte är synonymt 

med ras eller rasbiologi och att begreppen inte ska sammanblandas. En ras är en 

anatomisk kategorisering av människor som skiljs åt av fysiologiska eller utse-

endemässiga kännetecken till exempel ansiktsdrag, pigmentering, kroppsstorlek 

och så vidare.27 I föreliggande avhandling ligger framförallt etnicitet ur kulturellt 

och identitetsperspektiv i fokus. Trots att ekonomin förmodligen spelade en nog 

så viktig roll även i 1800-talets Sverige ser jag den ändå som underordnad språk, 

kultur och levnadssätt, vilka alla utgör betydande hörnstenar i etnicitetsbegrep-

pet. Huvudfrågan kommer att vara om man kan se om och i så fall i vilken ut-

23 Mörkenstam, Ulf (1999), Om ”Lapparnes privilegier”. Föreställningar om samiskhet i svensk samepolitik 
1883-1997. Akademitryck AB, Edsbruk s. 234f; Åhrén, Christina (2008), Är jag en riktig same? En 
etnologisk studie av unga samers identitetsarbete. Etnologiska skrifter: 47. Print & Media, Umeå, s. 12ff. 

24 Lundmark, Lennart (1999), Så länge vi har våra marker. Samerna och 
staten under sexhundra år. Prisma. Andra upplagan, s.135 

25 Lundmark (1999), s. 138.
26 Bengtsson, Bertil (2004), Samerätt: en översikt. Stockholm, s. 27.
27 Se bland annat Arnstberg & Ehn; s. 9, Smith, Anthony D. (1991), National 

Identity. University of Nevada Press, London, s. 22.
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sträckning etnicitet är av vikt när man tar livsavgörande beslut, här representerat 

av giftermålsmönstret. Forskning har visat att etnicitet spelar en betydande roll 

i social interaktion mellan olika individer. Även om kön, klass och till exempel 

religion är av vikt bör etnicitet betraktas som en viktig variabel i det sociala sam-

spelet mellan individer.28 

Kulturer i möte – teoretiska ansatser

Den numera klassiska antologin Ethnic Groups and Boundaries från 1969 och ar-

tikeln ”Introduction” i synnerhet, författad av socialantropologen Fredrik Barth, 

utgör startskottet för vad som skulle utvecklas till en fruktsam diskussion om et-

nicitetens betydelse inom vetenskapsteorin. Uppfattningen om vad etnicitet är, 

det vill säga själva defi nitionen av etnicitet, är man relativt överens om i forskar-

kollektivet, både bland dem som skrivit specifi kt om etnicitet samt bland dem som 

explicit skrivit om etnicitet i samisk kontext. Etnicitet uppstår i social interaktion 

mellan individer som skiljer sig åt socialt och kulturellt. Det är således i kontakt 

med andra grupper som den egna etniska identiteten skapas och vidmakthålls.29 

Interaktion med andra kulturella grupper leder alltså inte nödvändigtvis till att 

den egna etniska identiteten förändras eller försvinner, utan ett ömsesidigt utbyte 

kan föranleda att den stärks.30  

Barth menar att individer tillhörande en minoritetsgrupp har tre val: 1) de kan 

försöka anpassa sig och bli inkorporerade i majoritetsbefolkningen, eller 2) accep-

tera sin minoritetsstatus och försöka minimera de nackdelar som deras kulturella 

olikheter medför då de interagerar med majoritetsbefolkningen, eller slutligen 3) 

välja att framhäva sin egen etniska identitet för att skapa nya positioner inom, 

för dem, främmande områden i majoritetssamhället.31 Det som dock förtjänar en 

tanke i detta sammanhang är just vilken grupp i det norrländska inlandet som var 

i minoritet respektive majoritet genom undersökningsperioden. När kolonisatio-

nen drog igång på allvar i början av 1700-talet var samerna i majoritet för att i slu-

tet av undersökningsperioden befi nna sig i minoritet i de fl esta av de undersökta 

församlingarna. 

Sociologen Anthony D. Smith skiljer mellan etniska kategorier och etniska 

gemenskaper där de förra tillhör en grupp som utifrån andra i första hand defi -

nieras som avvikande i kulturell och historisk mening. Gruppens medlemmar har 

28 Arnstberg, Karl-Olov & Ehn, Billy (1980), Etniska minoriteter i Sverige förr och nu. Andra upplagan, s. 11.
29 Se bland annat Barth, Fredrik [1969], “Introduction”. I: Ethnic Groups and Boundaries. The Social 

Organisation of Culture Differences. Ed. Barth Fredrik. Reissue (1998), s. 10; Hansen, Lars Ivar 
& Olsen, Bjørnar (2006), Samernas historia fram till 1750. Falköping, s. 41; Eriksen, Thomas 
Hylland (2003), Etnicitet och nationalism. [1993], Nya Doxa. Scandbook, Falun. s. 22. 

30 Barth, s. 10.
31 Barth, s. 33.
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endast en oklar bild av eller är omedvetna om att de utgör en gemensam grupp, 

man har alltså inget kollektivt etniskt medvetande. Den etniska gemenskapen, å 

andra sidan, identifi erar sig utifrån just sådana attribut som den etniska kategorin 

saknar, nämligen ett gemensamt språk, ett gemensamt hemland med gemensam 

kultur och historiskt ursprung. Ovan nämnda attribut har större eller mindre be-

tydelse i olika sammanhang och tider men vad som tydligast framträder är en 

känsla av en gemensam identitet.32  Beroende på den tidsperiod som ska studeras, 

1722–1895, torde den distinktion man gjorde mellan sina medmänniskor ha varit 

av kulturell och språklig karaktär, där strävanden och medvetande om en egen 

specifi k etnisk tillhörighet och egen nationalstat inte hade något speciellt egen-

värde. Nationstillhörigheten bör sannolikt ha inskränkt sig till att se den svenska 

staten som lagstiftande och skatteindrivande. 

Parallellt med ovan beskrivna teoribildningar har ackulturationsteorin vuxit 

fram inom den socialpsykologiska skolbildningen. Kulturkontakt mellan olika 

grupper och individer uppkommer genom många olika situationer som exempel-

vis migration, kolonisation, militärinvasion, men också via turism, arbete utom-

lands samt internationella studier. Om processen kring psykologisk och kulturell 

förändring som ett resultat av mötet olika kulturer emellan har ackulturationsteo-

rin utarbetats, då främst inom sociologi, antropologi och psykologi. Man skiljer 

mellan möten på individnivå och gruppnivå, där den förra innebär att individens 

beteendemönster förändras efter en långtgående process och den senare inbegri-

per förändringar i sociala såväl som institutionella samt kulturella strukturer.33 

Ackulturation är följaktligen resultatet av påverkan och infl uenser från personer 

och institutioner från en sekundär eller annan kultur än den egna. Ackultura-

tionsprocessen bör dock inte ses som enbart en förlust av den egna kulturen och 

förvärv av en annan, det kan likväl handla om en kreativ process där nya gemen-

skaper uppstår och utvecklas.34 Ackulturationsteorin handlar sålunda inte om 

vinnare och förlorare, utan snarare om att förklara och beskriva aktörer under en 

förändringsprocess. 

Den kulturella kontexten påverkar ackulturationsprocessen och forskarna 

skiljer mellan frivilliga och påtvingade motiv till kulturkontakt. Immigranter som 

söker ett bättre liv i ett nytt land eller samhälle anses ha frivilliga motiv, vilka 

också benämns som positiva, och har som regel lättare att ta till sig en ny kultur. 

Det påtvingade motivet, dit till exempel koloniserade urbefolkningar och asylsö-

kande fl yktingar räknas, anses ha ett påtvingat eller negativt motiv till kontakt 

med andra kulturer. Forskning har visat att koloniserade urbefolkningar tenderar 

32 Smith, s. 20f.
33 Berry, John W. (2006),”Acculturation”. I: Grusec, Joan E. (Ed.). Handbook of Socialization: 

Theory and Research. New York, NY, USA: Guilford Publications, Incorporated. s. 543-558. 
34 Berry (2006), s. 546ff.
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genomgå en mer negativ ackulturationsprocess än till exempel dem som själva 

emigrerar till ett annat land för att söka lyckan. Dessutom har nomadiserande 

grupper uppvisat en högre grad av ackulturativ stress till följd av deras livsstil (be-

stående av jakt, fi ske och boskapsskötsel) än andra grupper, vilket indikerar att de 

skall vara särskilt utsatta vid kolonisering och eventuellt följande näringsbyte.35 

Ackulturationsprocessen som sådan skiljer sig alltså åt beroende på om mötet 

är av positiv eller negativ karaktär, men också huruvida det är den dominerande 

etniska gruppen eller minoritetsgruppen som avses. Skillnaderna karakteriseras 

av fyra huvudsakliga ackulturationsstrategier, här gestaltat av minoritetsgruppen. 

Då individer ur minoritetsgruppen söker daglig kontakt med den dominerande 

kulturen och inte uppvisar någon önskan om att upprätthålla den egna kulturella 

identiteten avses assimileringsstrategin. Separation uppkommer i de fall då in-

dividen håller fast vid den ursprungliga kulturen och fjärmar sig från interaktion 

med andra. Om det däremot fi nns en daglig interaktion med andra kulturgrupper 

samtidigt som man ändå håller fast vid den ursprungliga kulturen uppkommer 

integrationsstrategin. Den fjärde strategin, marginaliseringsstrategin, utveck-

las då det inte fi nns någon möjlighet eller intresse i kulturellt upprätthållande och 

inte heller något intresse av att interagera med andra. Den sistnämnda strategin 

uppträder ofta i situationer där minoriteten påtvingats assimilering genom till ex-

empel byte av språk och skolgång.36

Olika metoder för att mäta en individs etniska identitet och ackulturation har 

utarbetats inom nutida forskning. I frågeformulär ställs frågor om individens kul-

turella självidentifi ering och vilken etnisk grupp man identifi erar sig med etce-

tera.37 Denna avhandlings källmaterial tillåter givetvis inga sådana frågor till ma-

terialet, utan graden av ackulturation (här gestaltat av assimilering, separation, 

integrering eller marginalisering) mäts med utgångspunkt i giftermålsmönstret, 

det vill säga hur man väljer att gifta sig i en ny kulturell kontext. Vare sig man 

var same och hemmahörande i Norrlands inland eller infl yttad icke-same innebar 

kolonisationsprocessen möten med nya kulturer.

Samerna, etniciteten och rasbiologin

Som nämndes ovan har synen på vem som är same eller inte skiftat under framför-

allt det senaste århundradet. Här vore det dock fel att säga att det endast är bland 

35 Berry (2006), s. 548f; Kvernmo, Siv (2006), “Indigenous Peoples,” I: The Cambridge Handbook of Acculturation 
Psychology. Eds. Sam, David L. & Berry, John W. Cambridge University Press, New York. s. 233-250.

36 Berry (2006), s. 551.
37 Phinney, Jean S. (2005), “Ethnic Identity and Acculturation.” I: Acculturation. Advances in 

Theory, Measurement and Applied Research. [2002] Eds. Chun Kevin M., Balls Organista Pamela 
& Marín Gerardo. United Book Press, Inc. Baltimore, MD, USA. Tredje tryckningen, s. 65.
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samerna själva som detta har gällt. Kategorisering och systematisering av samer-

na har även varit svenska statens och dess myndigheters huvudbry. Till att börja 

med var det en strikt skattemässig fråga för myndigheterna, man var helt enkelt 

tvungen att veta vem som var same för att kunna skattlägga dem. Här spelade 

också en annan viktig komponent in, samerna bekände sig till en annan religion, 

vilket gjorde att den kristna missionen fi ck en framträdande roll. Under 1800-ta-

let fördes en kulturhierarkisk diskussion inom politiken där samernas antal och 

deras förmåga att överleva diskuterades.38 

I Sverige var rasbiologin som mest framträdande från 1870-talet för att avta 

fram emot mitten av 1930-talet. Sällskapet för antropologi och geografi  gick i brä-

schen för den rasbiologiska forskningen fram till år 1921, då Statens rasbiologiska 

institut med Herman Lundborg i dess ledande skikt bildades i Uppsala. Högst upp 

på institutets dagordning låg en rashygienisk agenda. Lundborg tilldelades medel 

från riksdagen för att bland den samiska befolkningen utföra blodgruppsbestäm-

ning, kroppsmätning samt fotografera och utifrån kyrkböckerna spåra rasbland-

ningens betydelse för ärftliga sjukdomar. Att den samiska befolkningen redan 

fördärvats genom rasblandning hade Lundborg nämligen tidigare fastslagit, ef-

tersom Lappland var den landsände där svenskar, samer och fi nländare gifte sig 

med varandra över de etniska gränserna.39 Hur det egentligen var med den saken 

kommer den här avhandlingen undersöka och diskutera.

På uppdrag av Rasbiologiska institutet författade Sten Wahlund Demo graphic 

studies in the nomadic and the settled population of Northern Lapland. Avhand-

lingen, som utkom 1932, har länge utgjort standardverket för demografi sk forsk-

ning i Lappmarken. I studien har författaren undersökt och jämfört befolkningen 

i Karesuando, Jukkasjärvi, Gällivare samt Jokkmokk med den nybyggande be-

folkningen i området med fokus på dödlighet, fertilitet och giftermålsålder. Un-

dersökningen rör perioden 1791–1890 och Wahlund ville i linje med samtidens 

kulturhierarkiska tänkande besvara frågan om samerna var ett utdöende folkslag. 

Enligt honom var skillnaderna mellan samerna och svenskarna i området mycket 

små och att det var omöjligt att på rak arm besvara frågan. Wahlund menade dock 

att samernas demografi ska utveckling måste karakteriseras som normal och inte 

skiljde sig nämnvärt från vilken europeisk civilisation som helst under 1800-talet. 

Samerna gav således inte intrycket av att vara ett folkslag i utdöende. Det som be-

kymrade var emellertid deras låga födelsetal. De få barnen i samefamiljerna för-

38 I det kulturhierarkiska tänkandet fanns en uppfattning om att samerna befann sig på en lägre kulturnivå. Som 
landets ursprungsbefolkning var det beklagligt att de blivit undanträngda av jordbruksbefolkningen, men 
på grund av den lägre kulturnivån var inte annat att vänta. Samerna minskade i antal och skulle så fortsätta 
för att senare dö ut som utvecklingen föreskrev, det man från centralt håll kunde göra var endast att hjälpa 
dem så att deras undergång sköts på framtiden. För vidare läsning se Lundmark, Lennart (2002),“Lappen 
är ombytlig, ostadig och obekväm.” Svenska statens samepolitik i rasismens tidevarv. Umeå,  s. 30f.

39 Lundmark (2002), s. 26 samt s. 132ff.
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klarades med en förhöjd abortfrekvens bland samekvinnorna och Wahlund slog 

fast att om samerna skulle öka i antal måste generation efter generation uppvisa 

ett födelseöverskott.40 

Avhandlingens syfte 

Historiedemografi ska undersökningar har ofta en tendens att vara fyllda av tabel-

ler, diagram och fi gurer och bakom alla siffror har det varit svårt att skymta indi-

viderna som undersöks. Under de senaste tjugo åren har detta uppmärksammats 

och antropologiska synsätt har efterlysts för att synliggöra kulturella och etniska 

nyanser i historiedemografi ska undersökningar. Att hitta socioekonomiska och 

socialpsykologiska förklaringsmodeller till fertilitetskurvor, mortalitetstabeller 

och nuptialitetsvärden har blivit allt viktigare. Variabler som yrke, utbildning och 

klass har ofta använts för att tolka siffror inom demografi sk forskning.41 Denna 

avhandling utgör inget undantag i historiedemografi skt hänseende, men här kom-

mer etnicitet att utgöra en viktig förklaringsfaktor tillsammans med variabler giv-

na individen, till exempel kön och ålder. Med utgångspunkt i de teoribildningar 

som presenterats ovan kommer det demografi ska materialet att analyseras och ge 

en tydligare bild av kulturmötet genom kolonisationsprocessen.

Sedan Wahlunds studie har få demografi ska undersökningar gjorts över kolo-

nisationens konsekvenser för den samiska befolkningen i Norrlands inland, och 

än färre har studerat hur giftermålsmönstret gestaltade sig bland befolkningen 

i norr. En nyanserad bild av det samiska giftermålsmönstret ger oss ett verktyg 

att påvisa interaktion framförallt inom det samiska samhället, men också mel-

lan samer och deras nya icke-samiska grannar. Det demografi ska materialet ger 

sålunda utrymme att studera det komplexa kulturmötet mellan samer och icke-

samer i kolonisationens tidevarv. Det övergripande syftet med avhandlingen är att 

via giftermålsmönstret studera om och i så fall hur kolonisationsförloppet inom 

Sápmi påverkade den samiska befolkningen när de icke-samiska nybyggarna ef-

terhand blev allt fl er i området. 

40 Wahlund, Sten (1932), Demographic studies in the nomadic and the 
settled population of Northern Lapland. s. 117f.

41 Se bland annat Kertzer, David I. (1997), “The proper Role of Culture in Demographic Explanation.” 
I: The Continuing Demographic Transition. Red. Jones, Gavin W., Douglas, Robert M., Caldwell, 
John C., D’ Souza, Rennie M. Clarendon Press. Oxford, s. 137-157; Kertzer, David I. & Fricke, Tom 
(1997), Anthropological Demography. Toward a New Synthesis. The University of Chicago Press; 
Sretzer, S., Sholkamy H., Dharmalingam A. (2004), “Contextualizing Categories: Towards a Critical 
Reflexive Demography.” I: Categories and Contexts. Oxford Scholarship Online, s. 3-32.  
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Figur 1.1: Modell över avhandlingens angreppssätt.

Kolonisationens konsekvenser för invånarna i norr, och för samerna i synnerhet, 

studeras genom äktenskapet enligt Figur 1.1. Genom att äktenskapets förutsätt-

ningar och eventuella förändringar över tid undersöks ges en indikation av det 

övergripande giftermålsmönstret. Där ingår studier över nuptialitet, åldern vid 

det första äktenskapet, skillnader mellan nord- och sydsamiskt område samt mel-

lan samer och icke-samer. För att fi nna belägg för äktenskapets betydelse genom 

undersökningsperioden kommer såväl andelen omgiften som ogifta att studeras. 

Här ingår även analyser av tidsintervallet mellan vigseldatum och första barnets 

födelse. Individens valfrihet vad gäller partnerval vid äktenskapets ingående 

kommer att diskuteras genom en analys av personer som gifter sig tidigt i livet 

samt åldersskillnaden mellan makarna. Spår av ackulturationsprocessen i kolo-

nisationens tidevarv söks främst genom studiet av de samiska nybyggarnas gif-

termålsmönster samt via huruvida eventuella etniska och kulturella mekanismer 

styrde valet av äktenskapspartner.
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Övergripande frågeställningar

Studien utförs på ett fl ertal komparativa nivåer där etnicitet representeras av 

samer och icke-samer. Genom att studera och jämföra de olika församlingarna 

samt nord- och sydsamiskt område ges möjlighet till analys på geografi sk nivå. 

En tidsmässig nivå studeras genom tre vigselperioder och ger det longitudinella 

djupet i avhandlingen. Slutligen kommer könsskillnader till uttryck då jämförelse 

och analys mellan kvinnor och män konsekvent genomförs. Mot bakgrund av des-

sa komparativa nivåer undersöks följande frågeställningar närmare:

Förändrades giftermålsmönstret över tid? Var samerna receptiva gentemot 

nykomlingarnas giftermålsmönster eller tillvaratog de sina egna traditioner 

kring äktenskapet? 

Hur påverkade etniciteten ”valet” av äktenskapspartner under en kolonisa-

tionsprocess som kännetecknas av kulturmöten? Går det att fi nna svar i kul-

turella eller näringsmässiga faktorer till eventuella skillnader i partnervalet 

mellan samer och icke-samer?

Behöll samer som tidigt slog sig ner som nybyggare den samiska kulturen med 

dess sociala mönster eller uppvisade de samma giftermålsmönster som samer 

som fortfarande levde ett rennomadiskt liv? 

Vilka individer förblev ogifta och hur stor andel av befolkningen i undersök-

ningsområdet utgjorde de? 

I vilken utsträckning gifte individer om sig i händelse att den äkta hälften av-

led? 

Hur ser de norrländska ungdomarnas giftermålsmönster ut?

Vad säger vigselmönstret oss om kulturmöten och interaktion mellan indivi-

der?

Avhandlingens disposition

Det följande andra kapitlet syftar till att ge en introduktion till undersökningsom-

rådet, tiden för koloniseringen av Sápmi samt det norrländska inlandets invånare. 

I ett tredje kapitel förs diskussion kring avhandlingens källor och urval samt ett 

utförligt avsnitt som klargör de metodologiska överväganden som ligger till grund 

för analyserna. Därefter följer de empiriska kapitlen, där ett första kapitel tjänar 

till att ge en grundläggande översikt av giftermålsmönstret bland Sápmis invåna-

re. I kapitlet ”Etniska och kulturella mekanismer i giftermålsmönstret” analyse-

–

–

–

–

–

–

–



24

ÄKTENSKAP I SÁPMI

ras, precis som titeln anger, huruvida det går att fi nna spår av kulturella och/eller 

etniska mekanismer i samers och icke-samers vigselmönster. Vidare studeras den 

grupp samer som slagit sig ner för ett mer bofast liv, det vill säga nybyggarsamer-

na. Detta kapitel följs av en närmare analys av äktenskapets betydelse i det norr-

ländska inlandet under kolonisationsprocessen och avser studera individer som 

förblev ogifta, men också dem som gifte om sig. Ett särskilt kapitel ägnas de som 

gifte sig i unga år där också individens valfrihet vid äktenskapet problematiseras. 

I ett sista kapitel kommer så en slutdiskussion att föras kring kolonisationens kon-

sekvenser för invånarna i det norrländska inlandet, och då samerna i synnerhet.
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2. SVENSKA SÁPMIS INVÅNARE OCH TIDEN FÖR UNDERSÖKNINGEN

Syftet med detta kapitel är att beskriva var och bland vilka vi rör oss genom hela 

avhandlingen. Samer, nybyggarsamer och infl yttade nybyggare levde under ko-

lonisationsprocessen sida vid sida i större eller mindre omfattning och en studie 

av dess förlopp på äktenskapets nivå kan ge oss ledtrådar till huruvida sociala 

och kulturella förändringar ägde rum inom området. Nedan tecknas en skiss över 

den tid i den svenska historien som benämns som den inre kolonisationen. Tiden 

präglades av stora samhällsförändringar på central nivå, vilket också satte spår i 

lappmarken där villkoren ändrades i takt med att en allt större befolkning skulle 

samsas om begränsade resurser. Det är också beskrivningen av den transition där 

den samiska befolkningen övergår från att ha varit en majoritet till att bli en mi-

noritet i traditionellt sameland.

Kolonisationen

Redan Gustaf Vasa insåg att norra Norrland innehöll stora rikedomar i form av 

potentiella skatteintäkter från samerna och outnyttjad odlingsmark som väntade 

på att koloniseras och exploateras. Lappmarken betraktades alltså som Sveriges 

skattgömma och kristnandet av de hedniska samerna var ett första steg. Missionen 

skulle ge staten lojala kristna medborgare som stannade kvar inom rikets gränser 

och därmed också betalade skatt till svenska staten. Kyrkor och kapell byggdes vid 

traditionella renbetesland och marknadsplatser dit man visste att samerna åter-

vände. Under det tidiga 1600-talet fanns strävanden att tillse att samerna knöts 

till Sverige eftersom de också var gränspolitiskt viktiga då staten bevakade sina 

intressen gentemot dåvarande Danmark-Norge.42

42 Göthe, Gustaf (1929), Om Umeå Lappmarks svenska kolonisation. Från mitten av 1500-
talet till omkr. 1750. Uppsala, s. 44-49. För fördjupning i kolonisationens bakomliggande 
idéer och debatt se även: Sörlin, Sverker (1988), Framtidslandet. Debatten om Norrland och 
naturresurserna under det industriella genombrottet. Carlsson Bokförlag, Malmö.
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Det trettioåriga kriget hade tillsammans med en lång rad nödår med dåliga 

skördar tärt på statsfi nanserna och när silverfyndigheter i Nasafjäll, nordväst om 

Arjeplog, upptäcktes 1634 rönte Lappland fortsatt och utökat intresse från sta-

tens sida. Från centralt håll handlade man snabbt och redan 1635 var gruvans 

produktion igång. De nödvändiga resorna till och från gruvområdet var långa och 

strapatsrika och för att underlätta transporterna uppmuntrades kustborna av sta-

ten att anlägga bosättningar längs transportsträckan. Ansträngningarna var dock 

förgäves och få antog utmaningen, fram till 1640 hade endast sex personer slagit 

sig ner längs vägen och när gruvan i Nasafjäll 1659 slogs igen lämnade de fl esta 

området.43

Redan i början av 1600-talet inleddes således kolonisationen av norra Sveriges 

inland.44 Den gick emellertid trögt och för att stimulera hugade nybyggare att våga 

ta klivet ut i den oupptäckta och vidsträckta lappmarken proklamerades det för-

sta lappmarksplakatet av myndigheterna 1673. Det hade nämligen visat sig svårt 

att få bondebefolkningen att lämna det trygga byalaget hemmavid för ett osäkert 

liv i ödebygd och som lockbete innehöll därför lappmarksplakatet privilegier som 

bland annat skulle ge femton års skattefrihet samt livslång frihet från knektut-

skrivning. Svenskar och fi nländare, företrädelsevis från Väster- och Österbotten 

som var vana vid det hårda klimatet, uppmuntrades att slå sig ner i området med 

boskapsskötsel som huvudnäring. Jakt och fi ske skulle utgöra viktiga komplet-

terande försörjningar.45 Av fl era olika skäl, såsom krigsutbrottet mot Danmark 

år 1675 och kolonisationsivraren samt tillika Västerbottens landshövding Johan 

Graans bortgång 1679, kom inte den bebyggelseutveckling i lappmarken till stånd 

som myndigheterna hade räknat med. 

Det visade sig att nybyggarna, dels för att skapa åkermark, dels för att skrämma 

renarna på fl ykten, brände ner skogsmark, så kallad svedjebränning. För att för-

säkra sig om att nybyggarna undvek denna svedjebränning, som var mycket skad-

lig för rennäringen, och uteslutande ägnade sig åt nybyggesverksamhet i form av 

lantbruk proklamerades 1695 ett andra lappmarksplakat.46 Det nya plakatet, där 

man lade tyngdpunkten på att nybyggarna skulle ägna sig åt jordbruk, medförde 

dock inte heller det någon våg av kolonisation som man hoppats på utan processen 

gick, trots myndigheternas ansträngningar, fortsatt trögt.47 Före år 1700 fanns 

43 Hansson, Staffan (1987), Från Nasafjäll till SSAB. Järn- och gruvhantering 
i Norrbotten under 300 år. Luleå, s. 14-20.

44 Arell, Nils (1977), Rennomadismen i Torne lappmark – markanvändning under kolonisationsepoken 
i fr. a Enontekis socken. Centraltryckeriet, Umeå, s. 15; Campbell, Åke (1982), Från vildmark 
till bygd. En etnologisk undersökning av nybyggarkulturen i Lappland före industrialismens 
genombrott. [1948] Faksimilutgåva. Två Förläggare Bokförlag. Umeå, s. 47ff.

45 Campbell, s. 54-57, Kvist, Roger (1992),”Swedish Saami Policy, 1550-1990”. I: Readings In Saami 
History, Culture and Language III. (Ed. Roger Kvist), s. 66f; Westin, Gunnar (red.) (1974), Övre 
Norrlands historia. Del III. Tiden 1638-1772. Umeå, s. 57; Poignant, E. (1872), Samling af författningar 
angående de så kallade lappmarksfriheterna. Ivar Hæggströms Boktryckeri, Stockholm, s. 20f.

46 Poignant, s. 33ff.
47 Campbell, s. 59-65.
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endast ungefär 30 bebyggelseenheter48 i Lappland. Dessa utökades till ungefär 80 

fram till 1750 och i början av 1800-talet fanns ungefär 310 bebyggelseenheter.49 

Att man som nybyggare åtnjöt vissa privilegier innebar inte att det helt sakna-

des krav på motprestationer. Bland annat hade nybyggaren enligt lappmarksreg-

lementet från år 1749 skyldighet att senast två år efter insynat nybygge ha  påbörjat 

husbygge samt inlett uppodling av åkermark. Kolonisatören skulle därigenom visa 

att han visat allvar med sin nybyggesverksamhet, om inte, hade han förverkat sin 

nybyggesrätt.50 Skyldigheterna utökades under årens lopp, men det är osäkert om 

någon kontroll av nybyggarna verkligen utfördes. Odlingsverksamheten gick inte 

heller nu i den takt som myndigheterna tänkt sig, utan det visade sig att nybyg-

garnas åtaganden följdes dåligt. Efter de första femton åren av skattefrihet hade 

de fl esta nybyggarna fortfarande inte upparbetat tillräcklig odling för att kunna 

skattbeläggas. Under 1800-talets första decennier kungjordes därför nya skärpta 

regler.51  

I det sydsamiska området, i Jämtland och Härjedalen, tog sig kolonisationen 

något annorlunda uttryck än den i Lappland. De bägge landskapen tillhörde riket 

Danmark-Norge och tillföll Sverige först i samband med fredsförhandlingarna i 

Brömsebro år 1645.52 Bebyggelse i form av enstaka gårdar fanns utspridda över en 

stor del av landskapen, i området kring Storsjön var bebyggelsen betydande redan 

i början av 1700-talet.53 Området kring fjällen var fortfarande under 1600-talet 

ödemark ”som uteslutande befolkades av en del nomadiserande lappfamiljer och 

av tillfälligt besökande jägare och fi skare.”54   

Kolonisation i ett internationellt perspektiv

Sett ur ett internationellt perspektiv fortgick den svenska inre kolonisationen i 

relativ konfl iktlöshet. Visst for den svenska staten och kyrkan hårt fram i sina 

kolonisations- och missionssträvanden, men det var inte fråga om den hårda ex-

ploatering som varit fallet på fl ertalet andra kontinenter. De europeiska kolonisa-

törerna förde, förutom vapen, även med sig smittsamma sjukdomar som på kort 

tid decimerade den inhemska befolkningen betydligt. På den afrikanska konti-

nenten fanns inte bara rika diamantfyndigheter, även slavhandeln blomstrade. 

48 Med bebyggelseenhet menas ”enstaka nybygge eller en grupp av varandra närliggande nybyggen […], 
som lämpligen bör kartografiskt markeras med ett enhetstecken.” Bylund, Erik (1956), Koloniseringen 
av Pite lappmark t.o.m år 1867. Almqvist & Wicksells boktryckeri AB. Uppsala, s. 7.

49 Norrländsk uppslagsbok. Tredje bandet. Umeå (1995), s. 10, samt Rudberg, Sten (1957), Ödemarkerna och 
den perifera bebyggelsen i inre Nordsverige. Almqvist & Wicksells Boktryckeri AB. Uppsala, s. 128-144.

50 Poignant, s. 37ff.
51 Bylund, s. 102-106.
52 Bromé, Janrik (1945), Jämtlands och Härjedalens historia. Andra delen 1537-1645. Stockholm, s. 354-382. 
53 Rudberg, s. 130.
54 Bromé, s. 1f.
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De nord- och sydamerikanska kontinenterna lockade dels med bördig mark, dels 

med guldfyndigheter. Kampen om naturresurser och landområden har i förstone 

varit källa till exploatering av de, för européerna, oupptäckta kontinenter som ko-

loniserades.55 Den stora anledningen till den inre kolonisationens relativt lugna 

förlopp torde kunna betraktas mot bakgrund av att Lappland företrädelsevis ko-

loniserades inifrån, det vill säga huvudsakligen av invånare från det egna riket. 

Det fanns till att börja med lite som lockade; klimatet som mötte nybyggaren var 

kallt och kargt, vilket försvårade odlingsverksamheten där jakt och fi ske ofta ut-

gjorde viktiga näringar.56 En annan orsak till läget i Lappmarken var den undfl y-

ende inställning samerna hade gentemot framförallt gruvindustrin och kyrkans 

missionssträvanden. I stället för att sätta sig emot fl ydde de helt enkelt området, 

för att återkomma när läget förbättrats.57 Mot slutet av 1800-talet och i takt med 

gruv- och skogindustrins expansion, som genererade såväl arbete som rikedomar 

och därmed migranter, utgjorde inte längre samerna majoritetsbefolkningen i 

norra Norrland.58 

De icke-samiska nybyggarna

De som genom de bägge lappmarksplakaten framförallt uppmuntrades att slå sig 

ner som nybyggare var svenskar och fi nländare och en majoritet av nybyggarna 

härstammade från de norrländska kustbygderna, företrädelsevis från Skellef-

teåbygden snarare än Piteås kustområde.59 Pionjärerna rekryterades inte bland 

bondebefolkningen utan bestod ofta av avskedade soldater och annat ”löst folk” 

som följaktligen saknade egen jordegendom i hembygden.60 Inte sällan upptogs 

nybyggen av prästernas och skollärarnas söner, även drängar som innehade tjänst 

i prästgårdar anlade nybyggen.61 I ett senare skede av kolonisationsprocessen upp-

togs nybyggen av nybyggarsöner, de bildade alltså en form av klonkolonisation 

som grundlade nya bosättningar.62 Att det var få som till att börja med sökte sig ett 

nybygge vittnar Arjeplogs socken om, där ett fåtal pionjärer kom att bli stamfäder 

till en majoritet av nybyggena. Hela 80 % av nybyggena som upptogs fram till 1867 

55 McKay, Hill, Buckler & Ebrey Eds. (2000), A History of World Societies. (Fifth Edition) Houghton Mifflin 
Company USA. s. 513-521. För ytterligare diskussion kring kolonisationsförlopp och konsekvenser 
se: Loomba, Ania (2006), Kolonialism/Postkolonialism. En introduktion till ett forskningsfält. 
[2005] Tankekraft Förlag. Främst kapitlet ”Kolonialism, imperialism och postkolonialism.” 

56 Bylund för en diskussion kring kolonisationens förutsättningar i Lappmarken ur ett flertal 
infallsvinklar, såsom exempelvis klimat, geografi samt kommunikation. Se Bylund, s. 51-62.

57 Lundmark, Lennart (2008), Stulet land. Svensk makt på samisk mark. Ordfront, Stockholm. s. 42-52. 
58 Kvist (1992), s. 68f.
59 Bylund, s. 85ff.
60 Bylund, s. 202.
61 Bylund, s. 213; Hultblad, Filip (1968), Övergång från nomadism till agrar bosättning i 

Jokkmokks socken. Lund, s. 165; Journal af Petrus Læstadius, 1. Journaler för första året af 
hans tjenstgöring såsom missionaire i Lappmarken (1977). Stockholm [1831], s. 210f.

62 Bylund, s. 206; Hultblad, s. 168.
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kunde ledas tillbaka till sex stamfäder.63 Kolonisationen av lappmarken var alltså 

inte en följd av en plötslig massiv folkinfl yttning som man kunnat föreställa sig.

Nybyggaren och hans familj levde företrädelsevis på det som det lilla jord-

bruket kunde ge i form av brödsäd och kött, sällan fanns utrymme till avsalu av 

produkter som kött och smör. För de fattigaste lappmarksnybyggarna ingick jakt, 

men framförallt fi ske som viktiga binäringar, vilket bekräftas av nybyggesanlägg-

ningarnas lokalisering vid fi skrika vattendrag.64 Andra binäringar, som limkok-

ning av renhorn och tjärbränning utgjorde också viktiga komplement för nybyg-

garfamiljens inkomster. De två sistnämnda fi ck dock stå tillbaka mot slutet av 

1800-talet då skogsbruket, med bland annat timmerfl ottning och virkeskörning, 

fi ck allt större betydelse för den norrländska småbrukaren.65

Samerna

Samernas land, Sápmi, sträcker sig över de norra delarna av de fyra länderna 

Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Trots att de svenska samerna lever inom 

samma nationsgräns utgör de inte ett samlat folk. Idag omtalas ofta samer som 

en homogen grupp. Även om man mer och mer talar om det nord- och sydsamiska 

området fi nns fortfarande en föreställning om att samerna är enade. Verkligheten 

är egentligen en helt annan med olika språk, näringsinriktningar och kulturella 

grunder. Även i historiska och etnografi ska texter har man behandlat samerna 

som en helhet, utan att uppmärksamma skillnaderna mellan olika grupper inom 

den samiska kontexten. De fl esta undersökningar som gjorts har varit punktin-

satser där man studerat ett visst område eller en viss församling och dess historia. 

Ett fåtal beskrivningar fi nns dock där hänsyn tas till mångfalden inom det sa-

miska samhället.66 Vi ska däremot inte glömma att samerna genomgripande har 

gemensamma beröringspunkter och inte är främmande för varandra. Man har 

helt enkelt, och har haft, olika förutsättningar beroende på var man levde och av 

vad. 

Fjällsamerna (fjällappar, fjällnomader i äldre litteratur och källor) följer sin 

renhjord över ett vidsträckt område över året. Under vintern håller man som re-

narna till nedåt skogslanden för att sedan fl ytta med dem upp mot fjällen under 

våren till lämpliga kalvningsplatser. Under sommaren vistas fjällsamen med sina 

63 Bylund, s. 179.
64 Bylund, s. 277; Bäcklund, Dan (1988), I industrisamhällets utkant. Småbrukets omvandling 

i Lappmarken 1870-1970. Umeå, s. 39; Moritz, Per (1990), Fjällfolk. Livsformer och 
kulturprocesser i Tärna socken under 1800- och 1900-talen. Umeå, s. 40 & 47.

65 Bäckman, s. 48.
66 Se till exempel Phebe Fjellströms arbeten samt Düben, Gustaf von (1977), Om 

Lappland och lapparne. [1873], Andra upplagan, Östervåla.
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renar längre upp i fjällområdet och ner mot norska kusten. Efter höstens renslakt 

fl yttas så renarna ner till skogslanden igen för vintervistet.67

Skogssamerna var, precis som namnet anger, boende i skogsområdena. Till 

skillnad från fjällsamerna har de levt ett så kallat seminomadiskt (halvnoma-

diskt) liv. Med mindre renhjordar, som vaktades noggrant, rörde man sig inom 

ett begränsat skogsområde mellan fasta visten. Viktigt inom den skogssamiska 

näringen har, förutom mjölkningen av renhjorden, jakten och fi sket varit.68

Idag är majoriteten av samerna icke renägande, endast en minoritet av samer-

na ägnar sig således åt rennäringen.69 I takt med att samernas ekonomiska villkor 

förändrats genom de senaste fyra hundra åren har också förutsättningarna för 

rennomadismen ändrats och gett upphov till en icke renägande samisk befolk-

ning.70 Jakt- och fi skesamerna (fi skelapp, sjölapp i äldre källor och litteratur) ut-

gjordes till en början av dem som av olika anledningar inte längre kunde försörja 

sig på rennäringen. Ofta slog man sig då ner i närheten av en fi skrik sjö. De fattiga 

samerna (fattiglapp, tiggarlapp i äldre källor och litteratur) var, precis som källors 

och litteraturens benämning anger, utfattiga samer. Inte sällan låg rensjukdom 

eller dåliga renbetesår bakom förlusten av renhjorden. En i litteraturen sällan om-

nämnd grupp var sockenlapparna. Dessa levde framförallt i södra Norrland och 

fungerade som socknarnas avlönade avdragare, hästslaktare och kastrerare, ofta 

i kombination med samiskt hantverk för avsalu. I undantagsfall har också äldre 

samer som togs om hand av socknen fått denna beteckning. Som icke renägande 

hamnade dessa marginaliserade grupper i kläm, de hörde i lagens mening varken 

till den samiska renskötseln eller till jordbrukarna.71 Varken jakt- och fi skesamer, 

sockenlappar eller fattiga samer kommer att beröras specifi kt i föreliggande av-

handling. Icke desto mindre bör de omnämnas här. 

Som nämnts ovan tillhör samerna inte bara olika näringar, många gånger talar 

man också olika språk. Det fi nns inte mindre än nio olika former av det samiska 

språket, varav ett fl ertal också har olika dialekter. Bara i det svenska Sápmi talas 

tre olika former av samiska; nord- och sydsamiska samt lulesamiska, vilka alla 

är så olika att man med största svårighet förstår varandra över språkgränserna.72 

Idag är det dock en minoritet av samerna som talar ett samiskt språk.73

67 Fjellström, Phebe (1986), Samernas samhälle i tradition och nutid. 
[1985] Andra upplagan. Värnamo, s. 35-38 samt s. 151.

68 Se bland annat Fjellström, (1986), s. 39f; Marklund, Bertil (2004), ”Några närings- och sociala 
frågor hos skogssamerna 1650-1800.” I: Befolkning och bosättning i norr. Etnicitet, identitet 
och gränser i historiens sken. Red. Patrik Lantto & Peter Sköld. Umeå,  s. 31f.

69 Kjellström, Rolf (2003), Samernas liv. Carlssons Bokförlag, Kristianstad. Andra upplagan [2000], s. 92.
70 Lundmark, Lennart (1984), ”Fattiglappar.” I: Den dolda historien. 27 uppsatser om vårt okända 

förlutna. Red. Ronny Ambjörnsson & David Gaunt. Författarförlaget, Malmö. s. 33-45.
71 Kjellström (2003), s. 88ff; Lundmark (1984), s. 39f; Svanberg, Ingvar (1999), Hästslaktare 

och korgmakare. Resursutnyttjande och livsstil bland sockenlappar. Skrifter utgivna av 
Johan Nordlander-sällskapet 21. Umeå, s. 12-14 samt s. 90f; The Sami – an Indigenous 
People in Sweden. (2005) Utgiven av Sametinget & Jordbruksdepartementet, s. 36f.

72 Lehtola, Veli-Pekka (2004), The Sámi People. Traditions and Transition. Jyväskylä, s. 12.
73 Svonni, Mikael (2005), “The Sami language – a historical mystery.” I: The Sami – an Indigenous 

People in Sweden. Utgiven av Sametinget & Jordbruksdepartementet, s. 50-51.
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Samiska nybyggare

Forskning gör gällande att en stor del av nybyggarpionjärerna i själva verket var 

samer som anlade ett nybygge.74 Det verkar dock ha varit stora skillnader mellan 

olika församlingar,75 samt vilken huvudnäring man haft. Skogssamer, som redan 

innan levde ett mer bofast liv än fjällsamerna, uppvisade större benägenhet att 

slå sig ner som nybyggare, ofta i kombination med rennäring.76 Läkaren och et-

nografen Gustaf von Düben berättar år 1873 att bland ”Arjeplogs och Jokkmokks 

jordbrukare härstamma nästan alle från Lappar.”77

Ofta var det förändrade levnadsförhållanden för den renskötande samen som 

gjorde att det nomadiska eller halvnomadiska levnadssättet fi ck stå tillbaka för ett 

mer bofast liv. En kraftigt minskad renhjord till följd av rensjukdomar eller dåliga 

betesår kunde innebära att familjen inte längre kunde ha renhjorden som huvud-

saklig livnäring och fi ck därmed överge ett nomadiserande liv. Inte sällan innebar 

ålderdomen att man som renägare fi ck lämna över till den yngre generationen för 

att själv slå sig ner på lappskattelandet. Man kan även notera att en betydande 

del av den samiska befolkningen anlade ett nybygge för att skydda sitt lappskat-

teland från den koloniserande befolkningen. Ofta utgjorde dock det nybyggande 

livet en form av kombinationsnäring, tillsammans med en mindre renhjord hade 

man också jakt och fi ske som viktiga komplement.78

I kolonisationens spår – kulturmöte i Lappmarken

Inom forskarsamhället har det genom åren rått delade meningar om huruvida 

mötet mellan samer och nybyggare var fi entligt eller inte. Det ter sig dock na-

turligt att så har varit fallet eftersom studiet av två olika grupper i en situation 

med markanvändning och näringar angränsande till varandra, och där nyckelord 

som konkurrens, konfrontation och konfl ikt blivit synonyma med beskrivningen 

av mötet medför att konfl ikttemat tenderat att hamna i förgrunden. Historiska 

källor som fi nns bevarade, och därmed tillgängliga för forskning, domineras av 

domböcker där tvister om markanvändning, fi skevatten och skador åsamkade 

av renar förekommer. Lagtexter, riksdagsinlägg och politiska åtgärder inbjuder 

också till forskning om gångna tider i konfl ikttemats tecken. Källorna till de goda 

relationerna fi nns inte bevarade i samma utsträckning och är därmed svårare att 

fi nna belägg för. Här kan således kyrkoböckerna vara till stor hjälp eftersom gif-

74  Se bland annat Bylund, s. 211; Campbell, s. 72ff.
75  Bylund, s. 80ff; Campbell, s. 72ff.
76  Kvist, Roger (1989b), ”Friktion och samexistens.” I: Rennomadismens dilemma. Umeå, s. 125; Campbell, s. 72.
77  von Düben, s. 464.
78  Kvist (1989b), s. 125ff.
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termålsmönstret kan indikera hur förhållandena mellan samerna och Sápmis nya 

invånare gestaltade sig. 

Avradslanden var ett nyttjanderättssystem med rötterna i det norska riket. Då 

landskapen Jämtland och Härjedalen i samband med fredsförhandlingar i Bröm-

sebro tillföll Sverige 1645, fortsatte det gamla systemet att gälla i området. Mot 

avgift nyttjades kronans mark av områdets jordbrukare och användes företrädel-

sevis för fäbodar där kreaturen betades under sommarhalvåret, dock förekom en 

del höslåtter.  Samernas skattefjäll, vilka i grunden hade samma rättsliga status 

som avradslanden, bestod av det fjäll som samen nyttjade och betalade skatt för. 

I takt med befolkningsökningen i området kring fjällområdena ökade också kon-

fl ikterna mellan jordbruksnäring och rennäring där få fastställda gränser fanns 

mellan avradsland och skattefjäll.79  Avvittringsstadgan från 1820 innebar att 

bönder, hemmansägare och nybyggare i Jämtlands län tilldelades kronans mar-

ker (avradsland och samfälligheter), vilket skulle verka för att säkra uppodling av 

skogar och marker. Liten eller ingen hänsyn togs i avvittringsstadgan till samer-

nas rättigheter och behov.80 Under 1840- och 1850-talen antogs ytterligare avvitt-

ringsstadgor vilka innebar att även delar av samernas skattefjäll blev föremål för 

avvittring. Den trängda situation som uppkommit för samerna och rennäringen 

ledde till obesvarade protester från samernas håll.81 Kampen, mellan bönder och 

samer, mellan renskötsel och jordbruk, intensifi erades genom hela 1800-talet och 

motsättningarna var som starkast under 1880-talet och åren kring 1890.82

Inte heller i norr framskred konfrontationen mellan samer och nybyggare kon-

fl iktfritt, och att det också förekommit kulturkrockar till följd av koloniseringen i 

Lappland råder det inget tvivel om. Det var framförallt den åverkan renarna gjorde 

på ungskog och höstackar, samt fi skefrågor som var huvudsakliga källor till tvist. 

Här utgjorde periodvis även skattlandsmålen83 en betydande del av tvisterna.84 

I takt med avvittringen som påbörjades i Lappland 1873, inskränktes samernas 

renbetesmarker och allt fl er nybyggen anlades i områden som samer traditionellt 

använt för renbete och jakt- och fi skeområden, och konfl ikterna trappades upp.

Kampen mellan samerna och bönderna kan i viss mån även kallas en konfl ikt 

mellan renägare och icke-renägare, då ett utbrett system med skötesrenar före-

kom i området. Detta system byggde på att bofasta bönder innehade renar som de 

mot ersättning (s.k. sytarlön) lät samerna ta hand om. Systemet gav många gånger 

upphov till ökade kontakter mellan samer och bofasta, men också ett utökat an-

79 Lundmark, Lennart & Rumar, Lars (2008), Mark och rätt i Sameland. 
Institutet för rättshistorisk forskning. Stockholm. s. 171ff.

80 Lundmark & Rumar, s. 179f.
81 Lundmark & Rumar, s. 181-193.
82 Thomasson (2002), Ur jämtlandssamernas nutidshistoria. En mer än hundraårig kulturkamp. Östersund.s. 15ff.
83 Skattlandsmålen var rättsliga tvister angående lappskattelanden som otaliga gånger var föremål för domstol. 
84 Se bland annat Campbell, s. 231f ; Arell, kap 4 s. 127-201.
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tal renar i området, och därmed intensifi erade konfl ikter. Skötesrensystemet var 

mycket fördelaktigt för bönderna eftersom deras renar, som de ju inte själva be-

hövde sköta om, betades på kronans mark som upplåtits för samerna. Samernas 

egna renar däremot fi ck allt mindre plats att beta på.85

Vi kan även fi nna ett samarbete mellan samer och nybyggare där samerna, 

mot betalning med exempelvis renkött, renskinn eller liknande, fi ck lämna sina 

äldre familjemedlemmar eller fi ck hjälp att förvara förnödenhetslager hos nybyg-

gare då de lämnade området för renarnas vinterviste. Historikern Roger Kvist 

påpekar i sin avhandling att han bland befolkningen i Jokkmokk under perioden 

1760-1860 funnit att förhållandet mellan gårdsbrukare och rennomader känne-

tecknas av ”relativ konfl iktlöshet”.86 Etnologen Åke Campbell menar att även om 

samerna genom kolonisationen blev bortträngda från sina traditionella marker 

ställde de sig välvilliga till nybyggarna och att relationen mellan de två grupperna 

präglades av grannsämja där samarbete och inbördes hjälp förekom.  Det fanns 

dock en viss ambivalens inför nykomlingarna från samernas sida eftersom deras 

egna intressen var hotade, samtidigt som nybyggaren var beroende av samerna 

och deras välvilja.87 

I sydsamiskt område präglades dock inte förhållandet uteslutande av konkur-

rens och konfl ikt mellan samer och bofasta. Från Frostviksområdet i norra Jämt-

land berättas att samerna i nybyggargårdarna kunde få hjälp med att vakta de 

härbren där de förvarade ägodelar samt matförråd under den tid de inte vistades 

i området. Utbyte av varor och tjänster skedde också mellan de bofasta och sam-

erna.88 

Historiskt sett fanns ett utbrett motstånd från samiskt håll mot den svenska 

kyrkan och dess präster när missionssträvandena bland samerna var som mest 

intensivta under sent 1600-tal fram till mitten av 1700-talet. Vad man i första 

hand opponerade sig emot var den olägenhet som det kristna religionsutövandet 

innebar för det nomadiserande levnadssättet. Att vara tvungen att skicka sina 

barn till svenska skolor samt kontinuerligt besöka kyrkan innebar svårigheter för 

den renskötande samen. Inte sällan möttes missionären av misstänksamhet då 

samerna inte till fullo litade på dennes intentioner och samerna förväntade sig 

straff eller militärtjänst.89 

85 Kvarning, s. 160ff; Haarstad, Kjell (1992), Sørsamisk historie. Ekspansjon og konflikter i 
Rørostraktene 1630-1900. Tapir. Trondheim, s. 220f; Nordin, Åsa (2002), Relationer i ett samiskt 
samhälle. En studie av skötesrensystemet i Gällivare socken under första hälften av 1900-talet. 
Samiska studier, Umeå universitet. Grafikerna Livréna i Kungälv AB, Kungälv, s. 14-15.

86 Kvist, Roger (1989d), ”Sociala processer i det rennomadiska samhället. Tuorpon 
och Sirkas 1760-1860.” I: Rennomadismens dilemma. Det rennomadiska 
samhällets förändring i Tuorpon och Sirkas 1760-1860. Umeå, sid 3.

87 Campbell, s. 58, s. 225f samt s. 236.
88 Johansson, L (1945), s. 96f.
89 Rydving, Håkan (1995), The End of Drum-Time. Religious Change among the Lule Saami 

1670s-1740s. Norstedts Tryckeri, Stockholm. Andra upplagan [1993], s. 76ff.
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Oavsett om samer och icke-samer levde i samförstånd eller inte så kan vi utgå 

ifrån att förhållandena har skiftat mellan olika områden och tider. Det fi nns fl era 

orsaker att beakta i frågan men en av de viktigaste anledningarna går att fi nna 

i statens politik som hade direkt påverkan på levnadsförhållandena i norr. Här 

tänker jag främst på den kolonisations- och rennäringspolitik som fördes genom 

århundradena för att reglera förutsättningarna för handel, rennäring, kolonisa-

tion samt gruv- och skogsindustri vilka alla på ett eller annat sätt påverkade invå-

narna, vare sig man var nybyggare eller same. 

Lappmarkspolitiken

Lappskattelanden var fördelade mellan storfamiljerna och var till en början 

(1600-tal) ett par kvadratmil stora. I takt med att befolkningen växte, delades 

landen. Vad gäller nyttjanderätten till lappskattelanden kunde den ärvas, säljas, 

bytas, testamenteras samt hyras.90 Samerna hade tidigare betalat skatt efter ren-

innehav, något som var osäkert då antalet renar kunde variera stort från år till 

år vilket kunde innebära att ”mången, som då var rik, nu är helfattig”.91 Därför 

bildades, genom en skattereform år 1695 lappbyar, vilka låg till grund för beskatt-

ning och där man beskattades för det land man nyttjade.92 Lappskattelanden som 

institution innebar således att Lappland före kolonisationen inte var att betrakta 

som ingenmansland eftersom samerna härigenom tillförsäkrats rätten till skat-

tade områden. Genom sin lappmarkspolitik, i form av lappmarksplakaten samt 

lappmarksreglementet, gav dock myndigheterna ”ett formellt uttryck för sitt an-

språk på dispositionsrätt över lappmarkerna”.93 I takt med den ökande andelen 

nybyggen i lappmarken uppkom, som nämnts ovan, ibland svåra konfl ikter mel-

lan rennäring och nybyggare. Efter de bägge lappmarksplakaten som utfärdats 

1673 samt 1695 kom de nya invånarna att göra intrång på samernas traditionella 

betesmarker. Det karga landskapet gav obetydligt med föda för den nyanlände 

kolonisatören och därför slog sig denne ner vid fi skrika vattendrag med närhet till 

jakt, vilket ofta inkräktade på sameland.94 Problematiken uppmärksammades på 

riksdagsnivå och år 1867 beslutades att en odlingsgräns skulle dras upp. Ovanför 

denna fi ck inga nya nybyggen anläggas utan marken skulle användas av samerna 

för renbeten. Trots detta anlades även därefter nya nybyggesanläggningar ovan 

90 Forsström, Gösta & Strand, Bo (1977), Gällivare tätort och landsbygd. Luleå, s. 11-14; Marklund, 
Bertil (2008), ”Skogssamernas ekonomiska rum”. I: Människor i Norr. Samisk forskning på nya 
vägar.  Red. Peter Sköld. Umeå, s. 343-448; Sköld, Peter (1992), Samisk bosättning i Gällivare 
1550-1750. Rapport Nr 22 från Centrum för arktisk forskning, Umeå universitet, s. 45.

91 Poignant, s. 22.
92 Lantto, Patrik (2000), Tiden börjar på nytt. En analys av samernas etnopolitiska 

mobilisering i Sverige 1900-1950. Umeå, s. 36; Poignant, s. 22.
93 Rudberg, s. 125.
94 Se bland annat Tawe, Wilhelm (1958), Jukkasjärvi kyrka och bygd 350 

år. Carl Rehnström & Söner Boktryckeri AB, Luleå, s. 18f.
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odlingsgränsen. För att en gång för alla lösa tvisterna i norr antogs en första ren-

beteslag 1886 där beslut togs att renskötseln skulle bedrivas gemensamt inom 

lappbyarna och därmed fi ck dessa administrativ karaktär. Den juridiska rätten 

till lappskattelanden försvann således med 1886 års renbeteslag. Renbeteslagen 

från 1886 löste dock inte tvisterna mellan rennäring och jordbruksnäring i den 

mån man hoppats, i framförallt Jämtland och Västerbotten kvarstod stort miss-

nöje, därför instiftades 1898 ytterligare en renbeteslag. I denna preciserade lag-

stiftaren lagen på en rad punkter, varav en var förbjudandet av skötesrensystemet 

i Jämtland och Västerbotten.95

Undersökningsområdet

De församlingar i Norrlands inland som beboddes av samer och som fi nns med i 

föreliggande undersökning skiljer sig åt på några avgörande punkter. Nedan följer 

en kortare beskrivning av församlingarna som har betydelse för resultatredovis-

ningen i senare kapitel. Då lappförsamlingarna i Jämtlandsfjällen endast var av 

administrativ karaktär och inte var geografi skt avgränsade som de nordsamiska, 

representerar församlingarna Frostviken, Hotagen, Föllinge och Undersåker till-

sammans sydsamiskt område och kommer därför att beskrivas gemensamt ned-

an.

Figur 2.1: Karta över Sverige och de 
undersökta församlingarna.

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet.
Kommentar: Observera att de sydsamiska 
församlingarna som är markerade är de territoriella 
församlingarna i området, det finns inga klara gränser 
mellan de olika icke-territoriella lappförsamlingarna.

95 Lantto, s. 37ff.
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Karesuando (Enontekis) 

Karesuando, som är Sveriges nordligaste församling, grundades 1809 när Enonte-

kis delades vid fredsförhandlingarna med Ryssland.96  Redan på 1550-talet bygg-

des en första kyrka i området av tre samiska bröder på en plats i Ruonala, intill den 

gamla fl yttningsleden. Platsen blev en viktig marknads-, tings- och gudstjänst-

plats fram till 1600-talets början då denna verksamhet fl yttades till Markina by.97 

Efter en tid som annexförsamling under såväl Nedertorneå som Jukkasjärvi blev 

Enontekis eget pastorat 1748.98 Lars Levi Læstadius kom att tillträda kyrkoherde-

tjänsten 1826 där han också förkunnade sin väckelse under 1840-talet. Læstadia-

nismen kom att få en framträdande roll i församlingen, något som visar sig genom 

den altarskulptur som fi nns i den nuvarande kyrkan.99 Genom undersökningspe-

rioden befolkades området huvudsakligen av samer och de få svenskar som fanns 

i området representerade kyrkan och utbildningssystemet. Det fanns väldigt få 

nybyggare i området.100 

Figur 2.2: Befolkningsutveckling Karesuando, fördelat mellan kvinnor och män, 
1722–1895 (N=138 369).

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet.
Kommentar: År med ofullständiga data (1806-1815) är uteslutna ur diagrammet.

96 Nordisk Familjebok. Encyklopedi och konversationslexikon. Tredje upplagan. (1947). Sökord: Karesuando.
97 Trerikslandet. Karesuando 1890-1960. (1999) Utgiven av Datastugan Karesuando, s. 11.
98 Norrländsk uppslagsbok. Band 1. s. 221. 
99 Norrländsk uppslagsbok. Band 2. s. 395-397. 
100 1890 Census: http://www.foark.umu.se/folk/, se även Norrländsk uppslagsbok. Band 1. s, 399-402.
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Stängning av gränsen för de norska samerna från rysk sida år 1852 innebar en 

infl yttning av 140 personer och cirka 20 000 renar till området mellan åren 1852 

och 1859. Den stora infl yttningen från Norge, vilken tydligt framkommer i Figur 

2.2, visade sig få dramatiska konsekvenser för Karesuandosamerna, av vilka ett 

fl ertal kom att slå sig ner som nybyggare. Andra fi ck helt enkelt fl ytta söderut.101

Jukkasjärvi 

År 1606 utbröts Jukkasjärvi ur Enontekis församling men blev inte en egen för-

samling förrän 1673. Fast bebyggelse tog form vid kyrkoplatsen i början av 1700-

talet och från 1744 fanns även skola för samiska barn i byn. Efter en brand i för-

samlingens prästgård uppfördes en ny kyrka i Vittangi by år 1843, vilken därefter 

utgjorde församlingens centralort.102 Jukkasjärvi var sedan gammalt en mötes-

plats för samer och birkarlar103 och redan under 1730-talet fanns ett 30-tal mark-

nadsstugor för den marknad som hölls i januari varje år. Då Vittangi från början 

av 1800-talet ansågs vara en större ort förlades huvudmarknaden dit. Däremot 

hölls även i fortsättningen marknad i Jukkasjärvi under kyrkhelger.104 Den malm-

brytning som påbörjats i liten skala i området mot slutet av 1600-talet kom inte 

att spela någon större roll för samhället som sådant förrän Malmbanan stod klar 

i början av 1900-talet.105

Precis som Karesuando, påverkades församlingens invånare i negativ bemär-

kelse då fi nska gränsen stängdes för norska fjällsamer 1852. Mot slutet av 1860-

talet slog sig ett stort antal norska samer ner i församlingen, vilket i förlängningen 

innebar att en betydande andel av Jukkasjärvis samer fl yttade ner mot skogslan-

den. Andra bytte helt näring och fl yttade mot norska kusten för ett liv som fi skare 

eller jordbrukare.106

101 För mer ingående beskrivning se Arell, s. 309ff.
102 Norrländsk uppslagsbok. Band 2, s. 257f; Härnösands Stifts Herdaminne av L. Bygdén vilken finns på följande 

Internetlänk: http://www.solace.miun.se/~blasta/herdamin/jukkasjarvi.pdf, 2008-04-15 kl. 11.08.
103 Birkarlarna färdades i norra Sverige och hade sinsemellan delat upp lappmarkerna. De 

idkade handel med samerna och tog också på konungens uppdrag ut de skatter som ålagts 
samerna. Inte sällan tog dock birkarlarna ut långt högre skatter av samerna än de senare 
betalade till kronan. Se bland annat Lundmark (1999), s. 18-24, samt Tawe; s. 9.

104 Tawe, s. 24.
105 Norrländsk uppslagsbok. Band 2, s. 258.
106 Roung, Israel (1937), Fjällapparna i Jukkasjärvi socken. Appelbergs boktryckeriaktiebolag, Uppsala, s. 28f. 
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Figur 2.3: Befolkningsutveckling Jukkasjärvi, fördelat mellan kvinnor och män, 
1763–1895 (N=198 612).

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet
Kommentar: Här saknas 52 individer som angetts med okänt kön i källorna.

Gällivare

Fram till slutet av 1600-talet var Gällivare ett område med en gryende gruvnäring 

utan någon fast bebyggelse att tala om. De få icke-samer som bodde i området var 

nybyggare och samerna utgjorde fortfarande majoritetsbefolkningen.107 År 1742 

utbröts Gällivare ur Jokkmokks församling och bildade eget pastorat. Samma år 

inleddes brytning av malm i området och därefter gick infl yttningen raskt.108 Re-

dan 1769 uppgick församlingens invånare till 1000 personer.109 Till Gällivare, dit 

man rekryterade gruvarbetare, sökte sig företrädelsevis fi nländare och då främst 

från Tornedalen.110 Under 1800-talet fi ck gruvnäringen i området ett uppsving och 

trakten karakteriserades snart som ett utpräglat gruvsamhälle. Järnvägen bör-

jade byggas 1884 och stod klar 1887, därmed fanns möjlighet till malmbrytning 

i större skala.111 I och med järnvägens färdigställande expanderade gruvnäringen 

återigen och ledde till en befolkningsboom i församlingen. Mot slutet av 1800-ta-

let utgjorde gruv- och järnvägsarbetare, tillsammans med nybyggarna majoritets-

befolkningen och samerna var nu att betrakta som marginaliserade.112 

107 Grapenson, Jöran (1942), Anteckningar till Gellivare sockens tidigare historia. Göteborg, s. 95ff.
108 Norrländsk uppslagsbok. Band 1, s. 399f.
109 Grapenson, s. 72
110 Samuelsson, Rune B (2002), Nybyggare i Sameland. En släktkrönika. Piteå, s. 7.
111 Norrländsk uppslagsbok. Band 1. s. 400.
112 1890 Census: http://www.foark.umu.se/folk/
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Figur 2.4: Befolkningsutveckling Gällivare församling fördelat mellan kvinnor 
och män, 1758–1895 (N=249,948).

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet.
Kommentar: År med ofullständiga data (1767-1775 samt 1839-1845) är uteslutna ur diagrammet.

Jokkmokk

Församlingen innefattade genom undersökningsperioden de fyra samebyarna 

Sjokksjokk, Jokkmokk, Tuorpon och Sirkas varav de två sistnämnda var att be-

teckna som fjällsamiska och de förstnämnda skogssamiska. Dessa fyra kom att 

bilda Jokkmokks församling 1607. Att få en präst att bosätta sig i Jokkmokk visa-

de sig vara svårt och åren mellan 1617 och 1673 löd församlingen under Luleå för-

samling efter att Gustav II Adolf upphävt församlingsbildningen. Församlingen 

återbildades 1696 och man lyckades få en präst att bosätta sig där, denna gång i 

Kvikkjokk.113 I mitten av 1600-talet upptäcktes silverfyndigheter i Kvikkjokkfjäl-

len, vilket ledde till ökad infl yttning till området, bosättning skedde också på fl era 

platser längs malmtransportvägen ner mot kusten.114 Efter lappmarksplakatets ut-

färdande 1673 anlades fl era nybyggen i området, men i likhet med övriga lappmar-

ken gick kolonisationen trögt, i början av 1700-talet fanns endast elva nybyggare 

i socknen.115 År 1797 påbörjade friherre Samuel Gustaf Hermelin sin verksamhet 

i Lappmarken, vilket kom att ge ett tillfälligt uppsving för bygden. Efter att ha 

inköpt gruva och bruk i trakten anlade han ett stort antal nybyggen i Jokkmokk, 

men också i Gällivare och Luleå socknar. Hermelin byggde under kort tid upp ett 

113 Lindberg, Harry & Rask, Lars (1965), Jokkmokk. Stockholm, s. 105ff.
114 Lindberg & Rask, s. 107-110.
115 Hultblad, s. 163; Kvist (1989b), s.125.
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transportnät för malm från lappmarken ner mot stora Luleälv. Dock gick Herme-

lin ganska snart i konkurs och hans storslagna planer gick i stöpet, men fl era av de 

nybyggen han anlade levde vidare.116 Mot slutet av 1800-talet fi ck skogsbruket en 

framträdande roll i området.117 

Figur 2.5: Befolkningsutveckling Jokkmokk, fördelat mellan kvinnor och män, 
1758–1895 (N=206 904).

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet
Kommentar: I källorna finns även 74 individer som angetts som okänt kön i källorna, dessa finns inte med i 
beräkningarna. Året 1781 är borttaget ur diagrammet då det saknas en husförhörslängd. Åren 1782 och 1814 har 
byarna Tuorpon och Sirkkas registrerats i Kvikkjokks församling, oklart varför, dessa har 1815 återförts till Jokkmokk. 

I Jokkmokk, där etablerade handelsvägar och handelsområde redan fanns, instif-

tade Karl IX i början av 1600-talet den marknad som består än i dag. Här samla-

des samerna från de omgivande samebyarna för att göra affärer med birkarlarna 

samt betala sin skatt till kronan. Birkarlarna hade skyldighet att uppföra handels-

bodar och stugor för ändamålet, men även vara behjälpliga i bygget av prästgård 

och kyrka.118

Jämtlandsfjällen – sydsamiskt område

Den samiska befolkningen i Jämtland och Härjedalen var indelade i lappförsam-

lingar, de var icke-territoriella och hörde alltså inte till den traditionella socken-

116 Hultblad, s. 172-180.
117 Se Bäcklund, s. 44f; Norrländsk uppslagsbok Band 2. s. 235f.
118 Vedin, Maria (red.) (1999), Jokkmokk: Natur och kultur genom tiderna. Jokkmokks 

kommun i samarbete med Ájtte, svenskt fjäll- och samemuseum. s. 145f.
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indelningen. Den första lappförsamlingen, Föllinge, bildades 1746 och till denna 

hörde alla samer i Jämtland- och Härjedalsfjällen.119 Föllinge lappförsamling 

delades till två och så småningom fanns fyra lappförsamlingar i området (Hede 

lappförsamling, som under en period hette Tännäs, Hotagens lappförsamling, 

Frostvikens lappförsamling samt Undersåkers lappförsamling). Den renskötan-

de samens vistelseort ansågs vara den plats där man hade sina fasta kåtor och 

visthus.120 Pastorn, pastor lapponum (lat ’lapparnas herde’), som hade ansvar för 

lappförsamlingen var stationerad i en annan församling och mötte sina försam-

lingsbor i lappförsamlingarna en eller ett par gånger om året. Vid dessa tillfällen 

skulle allt kyrkligt avklaras; lysningar, vigslar, dop och begravningar. Här hölls 

också husförhör och nattvardsgång. Under 1800-talet byggdes särskilda lappka-

pell utöver moderkyrkorna där samerna skulle samlas.121 

Arkeologiska fynd från bland annat norra Härjedalen gör gällande att den sa-

miska kulturen i princip är äldre än den germanska kulturen i mellersta Skan-

dinavien och att området vid vår tideräknings början fram till 1300-talet var att 

beteckna som ett utpräglat tvåkulturområde, det vill säga, här levde människor 

med samisk såväl som germansk härkomst.122 Bebyggelse i form av enstaka går-

dar fanns utspridda över en stor del av landskapen, i området kring Storsjön var 

bebyggelsen betydande redan i början av 1700-talet.123 Området kring fjällen var 

fortfarande under 1600-talet ödemark ”som uteslutande befolkades av en del no-

madiserande lappfamiljer och av tillfälligt besökande jägare och fi skare.”124 Angå-

ende den samiska närvaron i Jämtlandsfjällen har man dock varit oense. Icke-ar-

keologiska belägg fi nns för att samerna vid mitten av 1700-talet var spridda över 

Jämtlands och Härjedalens fjäll, men redan vid mitten av 1600-talet fi nns källor 

som pekar på samisk bosättning i området.125 Från 1610–11 fi nns angivelser om att 

samer vistats i Härjedalsområdet.126 

Det sydsamiska området i Jämtland och Härjedalen beboddes av fjällsamer, 

som följde sin renhjord över året och vistades såväl i skogsområdena som i fjäll-

områdena för att fi nna bete åt renarna. Betesmarkerna var tredelade, höst- och 

vårmarker, sommarmarker samt vintermarker. Betesmarkernas geografi ska 

119 Medlemmarna i lappförsamlingarna räknades inte förrän 1927 till någon särskild 
kommun utan socialvård, skolväsende m.m. sköttes direkt av staten. Från och med den 
1 januari 1942 upplöstes lappförsamlingarna i Jämtlands län. Sveriges församlingar 
genom tiderna. (1989), Skatteförvaltningen. Riksskatteverket. Göteborg, s. 12. 

120 Norrländsk uppslagsbok. Band 3, s. 2.
121 Thomasson, Lars (1997), ”När lappförsamlingarna i Jämtland och Härjedalen upplöstes.” Oknytt 

1-2 1997. Årg. 18. Johan Nordlander-sällskapets tidskrift (red. Lars-Erik Edlund), s. 34f.
122 Zachrisson, Inger (1997), Möten i gränsland. Samer och germaner i Mellanskandinavien. Stockholm, s. 218f.
123 Rudberg, s. 130.
124 Bromé, Janrik (1954),  Jämtlands och Härjedalens historia. Tredje delen, 1645-1720.  s. 1f.
125 Bromé (1954), s. 163ff.
126 Johansson Olof (1928), ”Jonas Torkilsson Lapp.” I: Jämtländska studier. Festskrift till Eric 

Festin. Utgiven av sällskapet Jämtar i Stockholm genom Gustaf Näsström, s. 213.
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spridning bidrog till långa fl yttningar med renhjorden över året för fjällrenskö-

taren.127

Figur 2.6: Befolkningsutveckling Föllinge, Hotagen, Frostviken och Undersåkers 
lappförsamlingar 1746–1895, fördelat mellan kvinnor och män (n=69 913).

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet. 
Kommentar: År med ofullständiga data (1799-1820) är uteslutna ur diagrammet.

En av avhandlingens huvuduppgifter är att utröna hur det förhöll sig med förhål-

landet mellan de infl yttade icke-samerna och samerna. Den värdefulla kontakt-

indikator som giftermålet konstituerar kan vittna om, och i så fall i vilken ut-

sträckning, interaktion mellan samerna och deras nya grannar förekom. Först en 

översikt av avhandlingens källor, dess urval samt de metodologiska överväganden 

som präglat empirin.

127 Fjellström, Phebe (1986), Samernas samhälle i tradition och nutid. 
Andra upplagan. Värnamo [1985] , s. 38 samt s. 151.
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3. KÄLLOR, URVAL OCH METOD

Nedan kommer avhandlingens källor att beskrivas och en övergripande diskus-

sion föras om de metodologiska överväganden som genomförts i anslutning till 

avhandlingsarbetet. Dessutom ska urvalet av äktenskap som undersökningen 

baseras på presenteras. I vardera av de följande empiriska kapitlen kommer mer 

djuplodade metodologiska problem att framföras och diskuteras.  

Källorna

Huvudkällan till föreliggande avhandling utgörs av kyrkoboksmaterial som digi-

taliserats av Demografi ska databasen (DDB) vid Umeå universitet. Det kyrkoboks-

material som ligger till grund för uppgifter angående ingångna äktenskap är lys-

nings- och vigsellängder samt i viss mån husförhörslängder. För kompletterande 

uppgifter ingår också födelse- och dopböcker samt död- och begravningsböcker i 

respektive församlingar. Det innebär således att fl era källor ger information om 

en och samma individ.128

Kyrkoböckerna upprättades av tjänstgörande präster i respektive församling-

ar. Då samerna var ett nomadiserande folk, som under året följde med sin ren-

hjord, kan det ha medfört att prästen endast en eller ett par gånger per år mötte 

sina församlingsbor och då skulle allt kyrkligt avklaras, såsom dop, vigslar, hus-

förhör samt uppdateringar av antal avlidna och födda inom församlingen. Pro-

blematiskt är dock att det i källorna kan förekomma luckor till följd av försvunna 

böcker. Tyvärr innehåller kyrkoböckerna även brister kring information om et-

nicitet och kvinnors sysselsättning. Trots att det har framkommit svårigheter att 

spåra samerna på grund av deras nomadiserande levnadssätt utgör kyrkobokfö-

ringsmaterialet det i särklass mest tillförlitliga källmaterial som fi nns tillgängligt. 

128 För en mer ingående beskrivning om kyrkböckerna och om den information som finns 
om församlingarnas individer i de olika källorna se: Nilsdotter Jeub, Ulla (1993), Parish 
Records. 19th Century Ecclesiastical Registers. Demografiska databasen, Umeå.
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Källmaterialet är sålunda ett mycket värdefullt verktyg i kartläggandet efter det 

förfl utna. 

I den kyrkolag som antogs 1686 föreskrevs att varje präst skulle föra anteck-

ningar om sina församlingsbor gällande födslar, dop, giftermål, dödsfall och be-

gravningar. Länge var kyrkböckerna att betrakta som prästens privata handlingar 

som underlättade det pastorala ämbetet, men de hade också skyldighet att upp-

visa väl uppdaterade böcker vid den årliga biskopsvisitationen. Från 1749 skedde 

en reglering från statens sida där husförhörslängderna skulle tjäna som underlag 

för Tabellverkets befolkningsstatistik.129 Att prästerna tog sitt värv på allvar och 

med största noggrannhet förde församlingens kyrkböcker efter bästa förmåga och 

därmed utgör en trovärdig källa till forskning har belagts i tidigare studier.130

Befolkningsstorleken i fl era av församlingarna uppvisar kraftiga nedgångar 

över tid. Föllinge lappförsamling (som då var den enda lappförsamlingen i det syd-

samiska området) saknade under ett par år kring sekelskiftet 1800 i stort sett helt 

invånare. Förklaringen till detta står att fi nna i att husförhörslängder saknas för 

åren 1798–1804, därför har dessa år tagits bort ur befolkningsdiagrammet, vilket 

återfi nns i föregående kapitel. På grund av källornas höga ålder fi nns det också i 

vissa församlingar perioder då till exempel husförhörslängder av olika anledning-

ar försvunnit ur arkiven. I Gällivare gäller det perioderna 1768–1775 samt 1838–

1845. I Karesuando församling, vilken förändrades efter fredsförhandlingar efter 

1808–09 års krig, uppvisar de första åren att förvirring funnits kring vilket områ-

de som tillhörde församlingens upptagningsområde. För Karesuandos del har det 

således visat sig att det under en period i församlingens historia tillkommit byar 

bland husförhörslängderna under ett antal år. Vidare saknas en husförhörslängd i 

Jokkmokk, vilket innebär ett glapp (år 1781). I församlingen noteras även ett stort 

befolkningsbortfall under perioden 1782–1814. Förklaringen står att fi nna i att 

individer från två fjällsamebyar, Tuorpon och Sirkkas, under dessa år registrerats 

i annexförsamlingen Kvikkjokk. År 1815 återfördes dessa byar till Jokkmokk.

129 Johansson, Jan-Erik (red.) (1999), De gamla kyrkoböckerna och Pastorsexpeditionerna i 
Jukkasjärvi, Vittangi, Karesuando församlingar. Kiruna kyrkliga samfällighet. Luleå.  s. 7; 
Sköld, Peter (2001), Kunskap och kontroll – den svenska befolkningsstatistikens historia. 
Almqvist & Wiksell International. Nyheternas tryckeri AB, Umeå. s. 24ff.

130 Se bland annat: Alm Stenflo, Gun (1994), Demographic Description of the Skellefteå and 
Sundsvall regions during the 19th Century. Umeå; Nilsdotter Jeub, Ulla; Norberg, Anders 
(1980), Sågarnas ö. Alnö och industrialiseringen 1860-1910. Uppsala, för källdiskussion se 
s, 17.; Vikström, Lotta (2003), Gendered Routes and Courses. The Socio-Spatial Mobility of 
Migrants in Nineteenth-Century Sundsvall, Sweden. Umeå, för källdiskussion se s. 44f.
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Urval

Äktenskapskohorten består av de äktenskap som ingåtts i respektive församling 

där mannen eller kvinnan bor i församlingen vid vigseltillfället. Det innebär att 

det i de undersökta församlingarna måste ha funnits åtminstone husförhörs-

längder för att kunna förvissa sig om att kontrahenterna vistades där. Eftersom 

församlingarnas tillkomst varierar över tid, varierar också startår för undersök-

ningen av de olika församlingarna. Där tidiga källor fi nns, har uppgifterna tagits 

med i fl era delstudier för att skapa en så enhetlig bild som möjligt av giftermåls-

mönstret i respektive församling. Som ett konkret exempel kan nämnas Jukkas-

järvi församling, där vigsellängder fi nns i församlingen redan från år 1722, men 

inga husförhörslängder förts. Sålunda går det inte att fastställa vilka som bott i 

församlingen och därför fi nns inte dessa individers äktenskap med i kohorten. 

Först från år 1763 fi nns husförhörslängder för Jukkasjärvi som därmed blir för-

samlingens startår.

Som en konsekvens av källäget har 1895 valts som slutår och därmed har äk-

tenskap ingångna därefter utelämnats. Två huvudskäl fi nns till detta, för det för-

sta har den datoriserade registreringsperioden i de fl esta församlingar därefter 

upphört. För det andra kan vi vid denna tid också räkna med att kolonisations-

processen till stor del får anses avslutad och en begynnande industrialiserings-

process inletts, framförallt i Gällivare.

Metod

Källorna, som inte bara innebär en fantastisk möjlighet att studera det totala an-

talet äktenskap i ett fl ertal församlingar under en lång tidsperiod, medför också 

en hel del metodologiska problem. Församlingar har tillkommit och fallit ifrån, 

församlings- och riksgränser har fl yttats och präster har avlöst varandra. Innan 

de metodologiska övervägandena som präglat arbetet med denna undersökning 

redovisas skall en kort överblick ges över hur andra forskare tagit sig an uppgiften 

att identifi era samer i forskningsmaterialet.

1932 publicerade Sten Wahlund sitt demografi ska verk över framförallt den 

samiska befolkningen. I studien återfi nns samma nordsamiska församlingar som 

också ingår i denna studie. En första inblick i metodavsnittet över hur distinktio-

nen mellan den nomadiserande och den nybyggande befolkningen i näringsmäs-

sig bemärkelse gjorts ter sig Wahlunds metod i det närmaste komplett. Varje äkta 

par följdes i källorna fram tills makan uppnått 45 års ålder, eller någon av par-

terna försvunnit ur källorna, genom död eller fl yttning. Valet gjordes på grundval 

av att tidpunkten för vigseln ofta också innebar en transition från nomadiserande 
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till nybyggare. För att däremot avgöra vem som var same eller inte i kyrkoboks-

materialet använde sig Wahlund av en komplicerad och trubbig matematisk me-

tod där etnicitet följde fädernet. Ett barn som hade en samisk mor och en svensk 

far räknades således till den ”svenska rasen”, medan ett barn född av samisk far 

och svensk mor på samma sätt räknades som samiskt. Metoden medgav inte nå-

gon annan befolkning än just samer och svenskar. Inblandning av fi nländare el-

ler norrmän, eller fl er generationer än två, skulle göra metoden helt oanvändbar, 

ett faktum som Wahlund valde att inte kommentera.131 Det som skiljer Wahlunds 

metod från föreliggande studie är just den distinktion som gjorts mellan männis-

korna i dessa församlingar, där Wahlund sålunda utgick från blodsband. Som det 

ska visa sig nedan kommer denna avhandlings metod ta fasta på kulturella band i 

högre grad, snarare än ett genetiskt, matematiskt angreppssätt.

I mitten av 1970-talet utkom Henning Johanssons undersökning om samernas 

demografi ska utveckling i Sverige.132 Studien bestod av en sammanställning av 

Tabellverkets statistiska primärtabeller. Johansson slog redan tidigt fast att det 

fanns stora begränsningar i materialet och att siffrorna vid mitten på 1700-talet 

var att betrakta som mycket osäkra. Huvudanledningen till detta var att präster-

skapet fram till dess inte hade några skyldigheter att särredovisa samerna i kyrko-

böckerna. I uppgifterna från andra hälften av 1700-talet synes däremot prästerna 

ha fått fastare rutiner att bokföra den samiska befolkningen, även om dubbelre-

gistrering i materialet verkar ha uppstått. Problemet som istället uppstod var att 

defi nitionen av samerna tenderade att variera från år till år.133  

Äldre historiska källor, som kyrkoboksmaterialet utgör, innebär givetvis att 

det inte fi nns någon möjlighet för oss att få fram uppgifter om huruvida en per-

son kunnat tala ett specifi kt språk. Inte heller kan vi få individens egen utsaga 

om vilken etnisk grupp man själv identifi erat sig med. Vidare innebär materialets 

höga ålder att det varken fi nns folkräkningar eller röstlängder till Sametinget,134 

som Södra Lapplands forskningsenhet använt sig av för att få fram så tillförlitliga 

befolkningssiffror som möjligt för att studera den samiska befolkningsutveck-

lingen.135  

Det är viktigt att understryka att denna avhandling inte har för avsikt att kate-

gorisera samer, svenskar, fi nländare, kväner, tornedalingar, norrmän eller andra 

som rörde sig i området under perioden – endast samer och icke-samer ingår i 

131 Wahlund, s. 18-20. Se även Lundmark, (2002).
132  Johansson, Henning (1975), ”Samerna i den svenska befolkningsutvecklingen.” I: Forskare 

om befolkningsfrågor. Blandvetenskaplig bilaga till Ett Folks Biografi. s. 320-389.
133 Johansson, H, s. 322f.
134 För att ha rösträtt till Sametinget krävs att man är svensk medborgare, över 18 år samt kan tala det samiska 

språket, eller ha föräldrar eller far- eller morföräldrar som kan det. Se Bengtsson (2004), s. 27.
135 Hassler, Sven (2005), The health conditions in the Sami population of Sweden 1961-2002. Causes 

of death and incidences of cancer and cardiovascular diseases. Print & Media. Umeå, s. 21.
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denna undersökning.136 Huvudsyftet med avhandlingen är att studera om, och i 

så fall hur, framförallt den samiska identiteten har manifesterats genom vigsel-

mönstret under kolonisationens tidevarv. Studiens fokus ligger i synnerhet på den 

samiska befolkningen som i början av kolonisationsprocessen utgjorde majori-

tetsbefolkningen. I första hand är det samer som utkristalliserats ur materialet, 

övriga betraktas som icke-samer. 

Avhandlingens urval består av 6 598 äktenskap och dess omfattande kvantitet 

har inneburit att det inte funnits någon möjlighet att för hand gå igenom varje äk-

tenskap var för sig för att fi nna tecken på samisk tillhörighet. För att effektivisera 

sökandet har en metod utarbetats vilken går ut på att fi nna så många noteringar 

som möjligt om varje individ som kan ge en fi ngervisning om dennes etniska bak-

grund. 

Som ett led i det metodologiska arbetet genomfördes en närmare studie av käl-

lorna vad gäller etniciteten. Hur förde prästerna in etnicitets- och yrkesnoteringar 

i kyrkoböckerna och fanns det skillnader mellan olika tidsperioder? Dessutom 

ville jag skapa mig en bild av var noteringar fanns och givetvis hur man skulle 

kunna fi nna så mycket information som möjligt om en individ på ett så effektivt 

sätt som möjligt. Det visade sig att uppgifter om individers näringsmässiga eller 

etniska tillhörighet fanns att fi nna i en rad olika i kyrkoböcker. Fem nyckelvari-

abler har befunnits som de viktigaste. Den första och vanligaste noteringen som 

förekommer är de noteringar som prästen förde angående individens etniska eller 

näringstillhörighet, såsom lapp, nomad, fjellman etcetera.  Ett samiskt släktnamn 

har utgjort en andra markör för samisk tillhörighet. För det tredje har geografi ska 

noteringar som påvisar att en individ var hemmahörande vid traditionellt samiskt 

boställe lagts till markörerna. Exempel på geografi sk notering kunde vara ett 

lappskatteland eller en sameby.137 För det fjärde har någon form av anmärkning 

i källorna som anger att individen var samisk tillfogats. En sådan anmärkning 

kan till exempel vara reninnehav, specifi k dödsorsak etcetera. Slutligen har en 

relationslänkning gjorts, som innebär att om en person har föräldrar, syskon eller 

mor- eller farföräldrar som enligt kriterierna ovan angivits som same i källorna 

har individen som undersöks betraktats som same. Det sistnämnda har haft sär-

skild betydelse i jakten på etniska och näringsmässiga markörer för kvinnorna, 

eftersom de sällan gavs en egen yrkestitel annat än piga. De samiska markörer en 

individ fått i källorna går att särskilja från varandra. Detta har gjorts främst i två 

136 Det finns uppgifter som tyder på att det fanns samer av annan nationalitet bosatta i svenska Sápmi 
genom undersökningsperioden. I denna avhandling finns dock inte möjlighet att göra någon distinktion 
mellan till exempel samer från Finland, Norge eller Sverige. Kyrkoböckerna användes nämligen även 
som skatteunderlag, vilket innebär att eventuella finska, norska och ryska samer som levde i området 
betalade skatt i Sverige och är sålunda att betrakta som svenska medborgare och ingår i undersökningen 
som varandes samer. Majoriteten av samerna som kyrkobokfördes i Sverige var dock svenska samer.

137 Förteckning över traditionella lappskatteland och samebyar finns bland annat att finna i: Hultblad; Arell, s. 241f.
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syften, för det första för att det ska gå att välja ut de samer som fått till exempel två 

eller fl er markörer eller, för det andra, kunna utesluta någon vars samiska etnicitet 

bygger på någon specifi k markör.138 Om detta utförts i någon delundersökning har 

det angetts i metodavsnittet för respektive kapitel. 

Givetvis vore det önskvärt att varje same hade alla dessa noteringar i kyrko-

böckerna, och alla icke-samiska nybyggare hade en notering som angav detta. 

Den krassa verkligheten har dock visat att det ibland inte fi nns någon notering 

som indikerar samisk tillhörighet, men ovan beskrivna metod har inneburit att 

så många samer som möjligt har identifi erats i källorna. Det bör således fi nnas en 

medvetenhet om att detta system att fi nna samer och icke-samer i källorna inte är 

att beteckna som vattentätt. 

För nordsamisk del saknades etniska eller yrkesmässiga markörer helt i ma-

terialet för 368 (5,9 %) kvinnor och för 573 (9,3 %) män. Dessa individer och de-

ras äktenskap fi nns med i undersökningar där etnicitet inte är av vikt. Om de 

utelämnats framgår det i respektive tabell, fi gur eller delstudie. Den samiska be-

folkningen i Jämtlandsfjällen, vilka kyrkobokfördes i specifi ka lappförsamlingar, 

räknas således per automatik till den samiska gruppen i undersökningarna, om 

inte annat anges. 

Eftersom individer som kyrkobokfördes i de specifi ka lappförsamlingarna i 

Jämtlandsfjällen skulle vara samer utgjorde de också majoritetsbefolkningen. De 

som har notering såsom lapp, fjellman, fjellenka etcetera eller helt saknar note-

ring var således med största säkerhet samer. Individer som återfi nns i lappför-

samlingarnas kyrkoböcker med något annat yrke, såsom exempelvis kateket, kol-

portör eller skolmästare, utgör undantag.139 En genomgång i källorna av de nitton 

individerna som av prästen tilldelats ett annat yrke eller titel visade att de torde 

ha bott i direkt närhet till samerna och fyllde således en funktion i den samiska 

kontexten och därför har de inkluderats i denna undersökning.

Samiska nybyggare visade sig särskilt svåra att lokalisera i materialet. Efter-

som majoriteten inte har en explicit notering som anger att de är nybyggarsamer 

har ytterligare distinktioner fått göras; personer i materialet som angetts som 

samer, men som också, enligt yrkesnoteringen hör till den jordägande delen av 

138 Metoden är presenterad vid flera tillfällen bland annat som opublicerade konferenspresentationer: “Methods 
in Finding Ethnic Markers in Swedish Catechetical Material” Vartoe – Samisk forskning inför framtiden 
i Jokkmokk, Sverige 21-23 augusti 2006. “Sami nomads and Swedish settlers in interaction - A study on 
marriage pattern in four Parishes in 19th Century Sweden” Social Science History Association 31st Annual 
Meeting, November 2-5, 2006, Minneapolis, USA. Session: The Demography of Marginalized Groups in 
Conflict. Samt vid högre seminariet vid Centrum för befolkningsstudier (CBS) vid Umeå universitet.

139 Efter en kontroll av yrkestillhörigheten bland dem som angetts som något annat än samer återfanns; 6 arb 
(arbetare), 2 kateketer, 1 backstugusittare, 1 H:r (herr), 1 handlande, 1 hemmansägarson, 3 nybyggare, 1 
kolportör, 1 ordningsman, 1 skolmästare och slutligen 1 skomk (skomakare). Vad som kan sägas om dessa 
är att de flesta har anknytning till det samiska samhället, det vill säga de hade förmodligen en funktion i 
det rennomadiska samhället. Kateket, skolmästare och kolportör hade alla en roll att upprätthålla tro och 
bildning bland den samiska befolkningen. Vad gäller ordningsman och backstugusittaren kan de lika gärna 
vara samer, liksom kateket och kolportör, vilka alla kunde rekryteras från den samiska befolkningen. 
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befolkningen, det vill säga nybyggare, hemmansägare, bonde etcetera har på så 

vis utkristalliserats.

Med tanke på framförallt Karesuando församlings geografi ska läge, där 

gränser na fl utit samman genom århundraden i takt med omgivande staters gräns-

dragningspolitik och fredsförhandlingar, bör ett klargörande göras här.  Försam-

lingarna, och då Karesuando i synnerhet, bestod följaktligen av ett antal olika 

folkgrupper. Bland annat samer, kväner, fi nländare, ryssar och svenskar rörde sig 

och hade bosättningar i området, vilket i teorin innebär att ytterligare distinktio-

ner kunnat göras avseende etnisk och nationell tillhörighet. Avhandlingens fokus 

är dock att studera den samiska befolkningens giftermålsmönster under koloni-

sationsprocessen, därför kommer inte någon distinktion göras mellan övriga folk-

grupper i området.

Longitudinella jämförelser möjliggörs av en periodindelning, vilken avser 

underlätta avhandlingens huvudsyfte, nämligen att studera befolkningens gif-

termålsmönster i kolonisationens tidevarv. Perioderna har bestämts till ungefär 

50 år vilket också ger ett fruktbart dataunderlag avseende antalet äktenskap. En 

första period infaller under åren 1758–1799 där startåret har bestämts till 1758 då 

få församlingar har tillförlitliga vigseluppgifter dessförinnan. Karesuando (eller 

Enontekis som församlingen hette innan fredsförhandlingarna 1809) och Föllinge 

lappförsamling är nämligen de enda församlingar som uppvisar tillförlitliga upp-

gifter före 1758. Tiden före sekelskiftet 1800 utgör en viktig källa till insikt för 

hur giftermålsmönstret gestaltade sig i kolonisationens början och relativt få icke-

samer bodde i området. En andra period infaller åren 1800–1854. Under denna 

period har infl yttningen till området blivit betydande och resulterar i att allt tyd-

ligare spår av kolonisationen blir skönjbar. En tredje och sista period utgör åren 

1855–1895 där startåret uppvisar en markant befolkningsökning i fl ertalet för-

samlingar. Slutåret får representera den tid då kolonisationsprocessen får anses 

som avslutad och en gryende gruv- och skogsindustri tar vid. För de jämtländska 

lappförsamlingarna ser periodindelningen något annorlunda ut, där en första un-

dersökningsperiod avslutas 1799 och den andra påbörjas 1805 till följd av saknade 

husförhörslängder. 

Registreringsperioden för de olika församlingarna varierar med anledning av 

församlingars tillkomst, bortfall samt sammanslagningar över tid. Lysning- och 

vigsellängderna utgör huvudkällan för undersökningen, som komplement an-

vänds husförhörslängderna i respektive församling som grund för befolkningsun-

derlag.140 Som framgår av Tabell 3.1 fi nns sammanlagt 6 598 vigslar registrerade 

140 De år som lysning- och vigsellängder saknas i någon församling utgör 
husförhörslängden huvudkälla till antalet äktenskap. 
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i de undersökta församlingarna.141 Beroende på hur källunderlaget ser ut för res-

pektive äktenskap varierar antalet undersökta individer och äktenskap i de olika 

delundersökningarna. 

Tabell 3.1: Registreringsperioder för respektive församling i undersökningen.

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet.
Kommentar: Observera att de fyra lappförsamlingarna i undersökningen räknas som ett område och innehåller 
sammanlagt 413 vigslar, vilka tillsammans representerar det sydsamiska området.

Som framgår av Tabell 3.1 varierar registreringsperioderna mellan lappförsam-

lingarna i Jämtlandsfjällen och då antalet vigslar i vardera församling är relativt 

få, får dessa tillsammans representera sydsamiskt område. Därför har ingen upp-

delning gjorts mellan de fyra lappförsamlingarna, som istället räknas till ett ge-

mensamt sydsamiskt område, att jämföras med de nordsamiska församlingarna.  

Den med i särklass längst registreringsperiod, Föllinge lappförsamling, omfat-

tade alla samer i Jämtlandsfjällen vid undersökningsperiodens början. 

För att ringa in respektive församlings potentiella äktenskapsmarknad har 

fi ngranskning av befolkningsstrukturen skett. Detta har gjorts i syfte att faststäl-

la hur befolkningen fördelade sig mellan ogifta män och kvinnor samt hur många 

potentiella äktenskapspartners som befann sig i området under tiden för under-

sökningen. Den potentiella äktenskapsmarknaden består således av den andel i 

141 Vid studiet av äktenskapspartnernas åldrar noterades ett antal äktenskap där en eller bägge parter visade sig ha 
en orimligt låg ålder vid vigseln. Dessa äktenskap har ett efter ett kontrollerats mot andra källor, såsom födelse- 
och dopböcker, husförhörslängder, död- och begravningsböcker och så vidare. Vid ett antal tillfällen har det visat 
sig att åldern, utifrån de källor som finns tillgängliga, faktiskt har stämt och dessa har följaktligen tagits med i 
undersökningen. Däremot har tjugo vigslar uteslutits ur undersökningen eftersom det varit uppenbart att åldern 
inte kan stämma. Det bör däremot inte ha någon inverkan på slutresultatet eftersom det ändock återstår 6,598 
vigslar att undersöka. Bland de tjugo individerna har felaktigheter i ett flertal fall infunnit sig då första notering 
i källorna varit till exempel i lysning- och vigsellängderna eftersom ett sent ”indatum” i källorna kan innebära en 
större risk för felnotering; en individ som till exempel kom inflyttande till en församling och helt enkelt inte hade 
koll på sitt födelsedatum eller födelseår. Har det däremot funnits notering i födelse- och dopboken och inga andra 
konstigheter i form av hopblandade namn etcetera så har giftermålsåldern setts som gällande. Majoriteten av de 
felaktiga vigslarna härstammade från Gällivare församling. De bortplockade tjugo vigslarna finns dock med i 
uträkningar om det allmänna giftermålstalet eftersom de är att räkna som en vigsel som äger rum i församlingen. 

Församling Registreringsperiod Antal registrerade vigslar 

Sydsamiskt område 413

Föllinge lappförsamling 1746-1866 177

Undersåkers lappförsamling 1822-1895 89

Frostvikens lappförsamling 1842-1895 111

Hotagens lappförsamling 1867-1895 36

Nordsamiskt område 6185

Karesuando 1722-1895 1207

Jukkasjärvi 1763-1895 1240

Gällivare 1758-1895 2051

Jokkmokk 1758-1895 1687 

Totalt: 6598
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befolkningen som är ogift samt befann sig i giftasvuxen ålder, det vill säga män 

och kvinnor i 15–44 års ålder.

Analyser kommer även att göras över tidsdifferensen mellan vigseldatum och 

första barnets födelse. I samtliga undersökningar ingår endast de barn vilka föds i 

ett äktenskap där bägge föräldrarna gift sig för första gången, detta för att utesluta 

risken att ett barn fött i ett tidigare äktenskap förts över i det senare giftermålet. 

Sålunda elimineras osäkerheten att mannens tidigare barn räknas som kvinnans 

första. Om inte annat anges har en övre gräns satts för mannens och kvinnans 

giftermålsålder. För männen har åldersgränsen bestämts till 35 år, för kvinnornas 

del har åldern bestämts till 30 år. Det metodologiska greppet har tagits för att 

sortera bort extremfallen och ge rättvisa åt siffrorna. 
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4. ÄKTENSKAP I SÁPMI  

Läkaren och etnografen Gustaf von Düben berättade på 1870-talet att en samisk 

yngling ansågs giftasvuxen då han kunde slakta en ren och sätta upp ett tält, 

en samisk kvinna vid 16–17 års ålder.142 År 1734 fastställdes i Sverige lagen om 

 lägsta giftermålsålder till 21 års ålder. Denna ledde till att prästen och lappmarks-

missionären Petrus Holmbom 1743 inför lapska ecklesiastikverket framställde 

en skrivelse för att anhålla om lägre giftermålsålder för samerna, eftersom dessa 

var ovilliga att låta sina barn vara ogifta så länge.143 Skrivelsen ledde till att det 

för samernas del bestämdes att den lägsta giftermålsåldern för en ”lapp-yngling” 

skulle vara ”när han lärt sig förstå sina nödiga kristendomsstycken och uppnått 17 

års ålder.”144 Frågan är dock om inte syftet med detta undantag endast var att ver-

ka för att kristendomen snabbare skulle spridas bland samebefolkningen och von 

Düben kommenterar detta med att ”ändamålet helgar medlen”.145 Det fi nns också 

uppgifter som pekar på att det fanns en tradition inom den samiska kontexten 

som angav att ett nygift par ett eller ett par år levde i föräldragenerationens hus-

håll.146 Traditionen torde ha inneburit att det fanns möjlighet för ett ungt samiskt 

par att ingå äktenskap innan man hade möjlighet att vara självförsörjande.

Ekonomin spelade en stor roll för de samiska föräldrarna i valet av barnens 

äktenskapspartner.147 Giftermålet bestämdes ofta av föräldrarna då barnen ännu 

var unga och själva bröllopet hölls när de uppnått den föreskrivna åldern. Äkten-

skapet mellan de unga var en noga uppgjord affär där ekonomin spelade större roll 

än ”utseende, dygder och dylika småsaker”.148  Det var alltså av vikt för  samiska 

föräldrar att deras barn gifte in sig i en familj med likvärdig eller, ännu hellre, 

142 von Düben, s. 194.
143 Fellman, Isak (1910), Handlingar och uppsatser angående finska lappmarken 

och lapparne. I. Helsingfors: Finska Litteratursällskapet, s. 183-184; Kjellström, 
Rolf (1969), ”Lapparnas frierier och bröllop.” Fataburen. s. 193.

144 von Düben, s. 194.
145 von Düben, s. 194.
146 Fellman, s. 183.
147 Se bland annat: von Düben; Kjellström (1969); Lundmark, Lennart (2008), Stulet land. 

Svensk makt på samisk mark. Ordfront. Stockholm, s. 85f; Sköld (1998). 
148 von Düben, s. 194; Kjellström (1969), s. 193f.
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högre ekonomisk ställning. Fram till ungefär 1800-talets början var ruta-seden 

vanlig. Seden innebar att friaren skänkte sin tillkommande och hennes familj en 

mängd presenter i form av silverpjäser och andra gåvor.149

Syftet med denna del av avhandlingen är att övergripande beskriva gifter-

målsmönstret i åtta församlingar i svenska Sápmi. Intentionen är att få en första 

inblick i förutsättningarna för äktenskap i området, vilket i början av undersök-

ningsperioden dominerades av den samiska befolkningen. Till att börja med stu-

deras det allmänna giftermålstalet, dess eventuella förändringar över tid samt hu-

ruvida skillnader framkommer mellan församlingarna samt nord- och sydsamiskt 

område. Vidare undersöks åldern vid det första äktenskapet, vid vilken ålder gifte 

man sig och förändrades giftermålsåldern över tid? Även det etniska perspektivet 

studeras, nämligen om det fanns några skillnader avseende giftermålsåldrarna 

mellan samer och icke-samer. Om så var fallet, hur gestaltade de sig? I syfte att 

fi nna betydelsen av den kyrkliga vigseln undersöks tidsintervallet mellan vigseln 

och första barnets födelse. Framkommer härvidlag skillnader eller likheter mel-

lan syd- och nordsamer samt mellan samer och icke-samer? Slutligen diskuteras 

om det är möjligt att fi nna förklaringar till giftermålsmönstret i församlingarna 

med utgångspunkt i Ruth Dixons teori? Genom hela kapitlet kommer även en or-

saksanalys att göras kring resultaten. 

Avhandlingens samtliga undersökta församlingar ingår i denna studie näm-

ligen, Karesuando, Jukkasjärvi, Gällivare och Jokkmokk, alla från nordsamiskt 

område. Sydsamiskt område representeras av fyra lappförsamlingar; Föllinge, 

Frostviken, Hotagen samt Undersåker. 

Tidigare forskning kring det förindustriella äktenskapet

I Sverige fi nns tämligen få undersökningar av giftermålsmönstret från tiden 

innan den svenska offi ciella statistiken kom till stånd och först från 1861 fi nns 

uppgifter om medelålder vid giftermålet. Innan dess gjordes endast beräkningar 

över andelen gifta och ogifta i olika åldersgrupper.150 Till dessa har lokala under-

sökningar fogats från skiftande källor och tidsperioder samt i olika delar av landet 

vilket resulterat i en komplex bild av det svenska giftermålsmönstret.151 Ett urval 

av undersökningarna presenteras i korthet nedan. 

149 Se bl a von Düben, s. 195; Fjellström, Phebe (1962), Lapskt silver.  s. 213f; Fjellström 
(1986), s. 37f; Kjellström (2003), s. 268; Journal af Petrus Læstadius..

150 Se Befolkningsutvecklingen under 250 år. Historisk statistik för 
Sverige. Statistiska centralbyrån. (1999), s. 91-105.

151 Se bland annat Lundh, Christer (1993), Giftermålsmönster i Sverige före det industriella 
genombrottet. Lund Papers in Economic History, No. 31, s. 22; Lundh, (1997), s. 21f.
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Historiedemografen Anders Brändström har undersökt ett fl ertal byar i Skel-

lefteåbygden. Studien behandlar perioden 1720–1900 och rör främst giftermål 

över kulturgränser, men även undersökningar kring bland annat genomsnittlig 

giftermålsålder och allmänt giftermålstal genomförs vilka är av intresse för denna 

studie. Brändström påvisar marginellt sjunkande vigselåldrar, männen var till en 

början 29,9 år och kvinnorna 27,9 år. I slutet av undersökningsperioden var män-

nen 29,6 år och kvinnorna 27,3 år i genomsnitt, en obetydlig förändring alltså.152 

Vad gäller frågan om kulturella gränsers inverkan på giftermålsmönstret i bygden 

fann Brändström att en betydande del av befolkningen gifte sig med någon i sin 

omedelbara närhet, hela 70 % av männen från Skellefteås största byar ingick äk-

tenskap med en hustru inom ett avstånd på högst 10 kilometer.153 Inga klara kul-

turmönster framkom och Brändström konstaterar att det var geografi ska, snarare 

än kulturella, gränser som styrde valet av äktenskapspartner.154

Att församlingar i det norrbottniska gruvdistriktet redan i inledningsskedet 

av industrialiseringen påverkades demografi skt visar historiedemografen Stefan 

Wargs studie Familjen i gruvmiljö.155 Undersökningen rör församlingarna Juk-

kasjärvi och Gällivare under åren 1890–1930, en period som kännetecknas av 

enorm befolkningstillväxt i området.156 Redan 1900–10 var mansöverskottet mar-

kant i församlingarna, ett förhållande som förde med sig ett allmänt giftermålstal 

i ökande samt en giftermålsålder bland kvinnorna som stadigt sjönk. Mellan åren 

1880–1919 hade den kvinnliga medelåldern vid giftermål sjunkit från ungefär 27 

år i Gällivare och ungefär 30 år i Jukkasjärvi till under 25 år i de bägge försam-

lingarna. Männens giftermålsålder påverkades inte nämnvärt, utan åldern låg i 

slutet av undersökningstiden kring riksgenomsnittet på ungefär 29 år.157

Det skånska giftermålsmönstret i jämförelse med andra svenska landsdelar 

har presenterats av ekonomhistorikern Christer Lundh i ett antal artiklar.158 En-

ligt honom har medelåldern vid första äktenskapet stadigt sjunkit från omkring 

34 år bland männen under perioden 1646–1750 till ungefär 29 år under perioden 

1811–1860. Samma mönster framkom bland kvinnorna; perioden 1646–1750 var 

skånska kvinnor strax över 29 år när de ingick sitt första äktenskap för att pe-

rioden 1811–1860 ha sjunkit till nära 27 år.159 När Lundh jämfört bondebefolk-

152 Brändström, Anders (2001), ”Partnerval och kulturella gränser. Giftermålsmönster i 
Skellefteåbygden 1720-1900.” I: Två uppsatser om nordsvenska giftermålsmönster. 
Brändström, Anders & Winsa, Birger. Kulturens frontlinjer. Umeå,  s. 16.

153 Brändström, s. 24. 
154 Brändström, s. 35.
155 Warg, Stefan (2002), Familjen i gruvmiljö. Migration, giftermålsmönster och 

fertilitet i norrbottnisk gruvindustri 1890-1930. Report no. 20 from the Demographic 
Data Base Umeå University. Nyheternas Tryckeri KB, Umeå.

156 Warg, s. 53.
157 Warg, s. 144ff.
158 Se bland annat Lundh, (1993) samt Lundh, Christer (2003), Swedish Marriages. Customs, Legislation and 

Demography in the Eighteenth and Nineteenth Centuries. Lund Papers in Economic History No. 88.
159 Lundh (2003), s. 44.
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ningen med egendomslösa visade det sig att männen genomgående var äldre än 

kvinnorna i bägge grupperna, däremot var åldersskillnaderna mellan brud och 

brudgum större bland bondebefolkningen. Anmärkningsvärt var att medelåldern 

bland egendomslösa män sjönk markant under andra halvan av 1800-talet, från 

exceptionellt höga 35 år till ungefär 27 år 1890. Även bland egendomslösa kvinnor 

sjönk giftermålsåldern, dock inte lika markant. Lundh sätter resultaten i samband 

med en ökad kommersialisering av jordbruket, vilket gav fl er tillfällen till löne-

arbete samt statarsystemet som innebar möjligheter för en ung man att bilda ett 

nytt hushåll. Nya ekonomiska möjligheter öppnades för jord- och egendomslösa 

individer att gifta sig och sätta bo mot slutet av 1800-talet.160 

I historikern Christer Winbergs avhandling Folkökning och proletarisering 

presenteras studier av befolkningen i Dala pastorat i Västergötland under åren 

1750–1850.161 Undersökningen, som baseras på kyrkobokföringsmaterial, fokuse-

rar på befolkningen i ett mycket brett perspektiv, här kommer giftermålsmönstret 

att presenteras. Studien är indelad i två perioder, 1776–1805 samt 1806–1830, och 

Winberg har, precis som Lundh ovan, kommit fram till att medelåldern vid för-

sta äktenskapet sjunker genom undersökningsperioden. När Winberg delat upp 

församlingsborna mellan bönder och obesuttna visade det sig att männen bland 

bondebefolkningen var äldre än obesuttna män. Bland kvinnorna däremot var 

förhållandena motsatta, de obesuttna var nästan fyra år äldre än bondkvinnorna. 

Obesuttna kvinnor var också märkbart äldre än sina obesuttna makar, åren 1806-

1830 var de nästan tre år äldre än männen.162

I det norska jordbruksdominerade Rendalen var giftermålsåldern bland be-

folkningen starkt kopplad till ekonomin. En förstfödd son till en jordbrukare gifte 

sig inte bara genomgående tidigare än sina yngre bröder, utan också tidigare än 

männen ur den jordbruksarbetande klassen. Historiedemografen Hans Henrik 

Bull menar att det inte bara fanns en stark koppling mellan utsikterna att ärva en 

gård och giftermålet, utan även att föräldrarna hade stora möjligheter att påverka 

valet av äktenskapspartner.163 Bland jordbrukarnas döttrar framkom inte samma 

klara mönster som bland böndernas söner men generellt sett var jordbruksarbe-

tarnas döttrar äldre än böndernas då de ingick äktenskap. En dotter till en jord-

brukare åtnjöt helt enkelt en mer åtråvärd ställning på äktenskapsmarknaden.164

160 Lundh (2003), s.49.
161 Winberg, Christer (1977), Folkökning och proletarisering. Kring den sociala strukturomvandlingen 

på Sveriges landsbygd under den agrara revolutionen.  Cavefors, Lund.
162 Winberg, s. 215f.
163 Bull (2006 b),”Deciding When to Marry.” I: Bull; Marriage decisions in a peasant society. Oslo. s. 9.
164 Bull (2006 b), s. 11.
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Det samiska giftermålet i historisk belysning

Tre fjällsamebyar och en skogssameby i Arjeplog har undersökts av historikern 

Peter Sköld avseende giftermål som ingåtts under två längre perioder, 1711–1800 

samt 1860–1894. Resultaten för samerna visade att giftermålsåldern under pe-

rioderna generellt höjdes, antalet personer som ingick två eller fl er äktenskap var 

många samt att geografi sk närhet var viktigt vid valet av äktenskapspartner. Man 

gifte sig inte gärna med någon som inte var same. De samer som gifte sig med ny-

byggare var nybyggarsamer, men inte förrän under 1800-talets sista decennium 

ägde sådana giftermål rum.165

Historikern Birgit Larsen har i sin avhandling Giftermål og etnisitet under-

sökt nordnorska församlingar under perioden 1770–1900. Området karakterise-

ras som ett utpräglat fi skarsamhälle kombinerat med gårdsbruk, men beboddes 

också till stor del av samer, såväl fi skarsamer som nomadiserande samer.166 I Inre 

Sørfjorden, ett område som till största delen beboddes av samer, fann Larsen ett 

sent 1700-tal med väldigt unga brudar där hela en tredjedel var under 20 år vid 

första äktenskapet. I norskdominerade Ytre Karlsøy däremot var kvinnorna i ge-

nomsnitt tre år äldre. Männen i de bägge områdena var lika gamla när de gifte sig, 

en ålder som också korresponderade med ett norskt genomsnitt. Redan på 1820-

talet hade giftermålsåldrarna ökat markant bland både män och kvinnor samt 

i hela området, även om förändringen var störst bland de samiska kvinnorna.167 

Det etniskt blandade området Restsørfjorden uppvisade ett liknande giftermåls-

mönster som det norskdominerande Ytre Karlsøy. Efter 1830-talet och fram till 

sekelskiftet 1900 sjönk giftermålsåldrarna i hela området bland både män och 

kvinnor. I slutet av undersökningen hade dock samernas giftermålsåldrar gene-

rellt sett ökat markant jämfört med det sena 1700-talet, särskilt bland kvinnor-

na.168 Larsen fann att det framförallt var ekonomiska orsaker som låg bakom för-

ändringarna i giftermålsmönstret. Större konkurrens om marker, färre personer 

inom fi skerinäring, hög förekomst av fl era hushåll som delade samma bostad samt 

mindre barnkullar, pekar alla på sämre ekonomi bland befolkningen.169

Giftermålsmönstret bland befolkningen i Utsjoki och Enare i norra Finland 

mellan åren 1750 och 1900 har undersökts av historikern Aslak Aikio.170 Försam-

lingarna beboddes till största delen av samer genom undersökningstiden, även om 

165 Sköld, Peter (2004), ”Liv och död i Lappmarken. Demografiska aspekter på förhållandena i Pite Lappmark.” 
I: Befolkning och bosättning i norr. Etnicitet, identitet och gränser i historiens sken. Red. Patrik Lantto 
& Peter Sköld). s. 85-105; Sköld, Peter (1998), ”Samiska giftermålsstrategier.” I: Kulturkonfrontation i 
Lappmarken. Sex essäer om mötet mellan samer och svenskar (red. Peter Sköld & Kristina Kram). s. 31-51.

166 Larsen, Birgit (2008), Giftermål og etnisitet. Samer, nordmenn og 
ekteskap i Karlsøy 1770-1900. Universitetet i Tromsø.

167 Larsen, s. 421ff.
168 Larsen, s. 149-163.
169 Larsen, s. 433-436.
170 Aikio, Aslak (2004), “Marriage Among the Saame of the Kemi Region of Lapland in 1750-1900.” I: Family Life 

on the Northwestern Margins of Imperial Russia. Red. Hämynen, Partanen & Shikalov. Joensuu. s. 39-66.
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infl yttning av fi nska kolonisatörer skedde. I Utsjoki utgjorde den fi nska befolk-

ningen endast en marginell andel i slutet av 1800-talet, medan Enares befolkning 

till majoriteten bestod av fi nländare 1915.171 Aikio fann relativt höga giftermåls-

åldrar i församlingarna, där Utsjoki hade de högsta medelåldrarna vid första äk-

tenskapet. Männen var 32 år och kvinnorna 28 år. I Enare var männens medelål-

der densamma som i Utsjoki, medan den kvinnliga befolkningen var något yngre, 

27 år, vid sitt första giftermål. Vad gäller de höga giftermålsåldrarna anför Aikio 

främst befolkningsmässiga och i förlängningen ekonomiska skäl och ansluter sig 

till teorin om de senarelagda äktenskapen som en preventiv metod. Församling-

arnas fattiga förhållanden innebar att man helt enkelt inte hade ekonomiska möj-

ligheter att försörja en stor familj, därför sköts giftermålet på framtiden och färre 

barn föddes i församlingen.172 

Ruta-seden som beskrevs inledningsvis har av utomstående setts som en ren 

handel och fi ck det samiska bröllopet att te sig som en affärsuppgörelse.173 Andra 

har menat att den var ett tecken på en ärebetygelse och ett sätt för brudgummen 

att visa upp sin sociala status.174 Den ekonomiska betydelsen vid giftermål har 

ifrågasatts av historikern Roger Kvist som menat att de samiska byarna ofta var 

små och det ideala partnervalet ur ekonomiskt hänseende i stort sett var omöjligt 

att realisera. I stället togs hänsyn till social närhet, oberoende av ekonomisk sta-

tus.175

Föräktenskapliga förbindelser i det agrara samhället

Föräktenskapliga konceptioner, vilka blev allt vanligare mot slutet av 1800-talet 

såväl i Sverige som i övriga Europa, har ansetts ha olika förklaringar. Precis som 

undersökningsområden och studerade tidsperioder har varierat, har också för-

klaringsmodellerna för uppgång i den för- och utomäktenskapliga fruktsamheten 

skiftat. I analyser över förhållandena i Sverige har kulturella skillnader framhållits 

och samband mellan förändringar i social och ekonomisk struktur understrukits. 

Klart är dock att även om man lyckats påvisa kulturella och sociala anledningar 

så har ekonomin stått i förgrunden bland förklaringsmodeller i såväl europeiska 

som svenska studier.176 

171 Aikio, s. 40.
172  Aikio, s. 42-47; Hareven, Tamara K. (1991), “The History of the Family and the Complexity 

of Social Change.”  The American Historical Review, Vol 96. No. 1, s. 95-124.
173 Se bl a von Düben, s. 194ff; Kjellström (1969); Journal af Petrus Læstadius; Sköld, (1998).
174 Fjellström (1962), s. 213f; Fjellström (1986), s. 37f.
175 Kvist (1989 d), s. 14.
176 Warg presenterar en forskningsöversikt av tidigare studier kring för- och utomäktenskaplig fruktsamhet 

både ur nationell och internationell utgångspunkt samt främst från industrialiseringsepoken i: 
Warg, Stefan (2004), ”Synd eller sedvänja: Barnafödande och familjebildning i en norrbottnisk 
industrimiljö vid sekelskiftet 1900.” I: Befolkningshistoriska perspektiv. Festskrift till Lars-Göran 
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Historikern Ann-Sofi e Kälvemark har undersökt förhållandet mellan sexuellt 

umgänge före äktenskapet, illegitimitet och giftermål i tre svenska landsortsför-

samlingar (Julita, Järna och Lillhärdal) under 1800-talet. Det visade sig att det 

var mycket vanligt med kvinnor som hade haft sexuellt umgänge före sitt första 

giftermål. Mellan 26–31 % av kvinnorna födde barn inom sju månader efter vig-

seln i alla tre församlingarna. I Julita och Lillhärdal förde en betydande del kvin-

nor med sig oäkta barn in i sitt första äktenskap, i den förra var förekomsten näs-

tan 15 %, i den sistnämnda över 38 %. I Järna var andelen kvinnor med oäkta barn 

mycket lägre än i de två övriga församlingarna och Kälvemark menar att det kan 

bero att föräldrarna i Järna helt enkelt hade en effektivare social kontroll på sina 

ungdomar, man var tvungen att gifta sig i händelse att ett oäkta barn var på väg.177 

Den stora andelen kvinnor med oäkta barn tillsammans med den stora andelen 

barn avlade innan giftermålet i Julita tydde, enligt Kälvemark, på att man efter 

att ha lovat varandra äktenskap hade rätt till en sexuell relation, man hade ju gett 

varandra löfte om ett framtida giftermål.178 Även Sköld har diskuterat att samiska 

ungdomar i Arjeplog upplevde sig som gifta efter att äktenskapet gjorts upp mel-

lan föräldrarna, långt innan själva bröllopsakten hölls.179

Historikern Marie Lindstedt Cronberg undersökte den skånska landsbygden 

avseende ogifta mödrar under tidsperioden 1680–1880 och drog slutsatsen att 

det kvinnliga sexuella beteendet var klassbundet. Hon delade upp landsbygdens 

kvinnor mellan döttrar till bönder eller borgare samt proletära kvinnor. Den för-

sta kategorins kvinna hade färre möjligheter att själv välja sin tillkommande och 

i hennes egenskap av egendomsöverförare generationer emellan präglades frie-

riet av förhandlingar och ekonomiska uppgörelser. Bondedotterns sexuella frihet 

styrdes sålunda av det framtida arvet, vilket innebar att hon skulle värna om sin 

oskuld. Den andra kategorin, de proletära kvinnorna, hade i motsats till de förra 

en större frihet i valet av sin framtida partner. De hade inte samma roll som egen-

domsöverförare och var ofta självförsörjande som tjänstefolk i andras hushåll se-

dan barnsben. För en obesutten kvinna krävdes ingen hemgift eller förhandlingar 

då ett framtida egendomsarv saknades.180 Undersökningen visade att det var långt 

vanligare med föräktenskapliga konceptioner bland de obesuttna proletärkvin-

norna än bland bondedöttrarna, ett förhållande som bestod fram till 1800-talets 

slut. Inte sällan stod den obesuttna kvinnan brud som höggravid, medan bönder-

Tedebrand. Red. Anders Brändström, Sören Edvinsson, Tom Ericsson och Peter Sköld. Report No 
24 from the Demographic Data Base, Umeå University. Nyheternas Tryckeri Umeå. s. 207-228.

177 Kälvemark, Ann-Sofie (1980), “Illegitimacy and marriage in three Swedish parishes in the 
nineteenth century.” I: Bastardy and its Comparative History. Eds. Laslett, P., Osterveen, 
K., & Smith, R. M. Edward Arnold (Publishers) Ltd, London. s. 327-335.

178 Kälvemark (1980), s. 331.
179 Sköld (1998), s. 40.
180 Lindstedt Cronberg, Marie (1997), Synd och skam. Ogifta mödrar på svensk landsbygd 1680-1880. 

Historiska institutionen, Lunds universitet. Studentlitteratur’s printing-office, Lund. s, 184-190.
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nas äktenskap istället framstod som planerade långt i förväg och sexualitet var 

något som hörde den äktenskapliga sängen till.181

Efter dessa ord om föräktenskapliga förbindelser, som den sista delundersök-

ningen i detta kapitel handlar om, över till de empiriska delstudierna. I det föl-

jande skall äktenskapet i en relativt vid bemärkelse undersökas där bland annat 

giftermålsåldrar skall jämföras över tid, geografi skt samt mellan samer och icke-

samer. Till att börja med presenteras undersökningen över det allmänna gifter-

målstalet.

Det allmänna giftermålstalet i Norrlands inland

Det allmänna giftermålstalet är ett sätt att jämföra olika befolkningar och om-

råden med varandra, oberoende av antalet individer i församlingen eller områ-

det, avseende andelen giftermål under ett år eller en period. Det allmänna gif-

termålstalet kan indikera goda respektive dåliga tider i ett område, men det kan 

likväl vara externa faktorer i det omgivande samhället som gör sig gällande. Tider 

av krig, epidemier eller missväxtår kan visa sig i det allmänna giftermålstalet i 

den mån att detta sjunker. I dåliga tider kan det vara svårt för ett nygift par att 

etablera ett nytt hushåll och därför väntar man hellre med giftermålet. Ett högt 

giftermålstal å andra sidan kan indikera en välmående församling/område med 

goda förutsättningar för ett ungt nygift par. 

Ett sjunkande allmänt giftermålstal kan emellertid också indikera en för-

ändrad syn på äktenskapet. I takt med urbaniseringens och industrialiseringens 

framskridande fi ck det legala äktenskapet en minskad roll, vilket visar sig för Sve-

rige som helhet där det allmänna giftermålstalet under senare delen av 1700-talet 

och större delen av 1800-talet legat och pendlat mellan 7 och 9 äktenskap/1 000 

invånare för att i slutet av århundradet sjunka till omkring 6 äktenskap/1 000 

invånare.182 I Skellefteå församling fann Brändström ungefär samma siffror, för-

utom toppar 1760 samt mot sekelskiftet 1900, då det allmänna giftermålstalet låg 

på ungefär 11 äktenskap/1 000 invånare.183 Brändströms resultat vittnar om att 

goda tider rådde i församlingen, samtidigt som äktenskapet som institution fort-

farande sågs som det dominerande familjeidealet i området.

För samtliga undersökta församlingar i Sápmi visar det allmänna giftermåls-

talet på stora fl uktuationer över tid. Gällivare församling uppvisar periodvis ett 

relativt högt allmänt giftermålstal, som också ökar markant mot slutet av under-

181 Lindstedt Cronberg, s. 196ff.
182 Historisk statistik för Sverige. Del 1. Befolkning. Andra upplagan 1720-1967 (1969). 

Statistiska Centralbyrån. KL Beckman Tryckerier AB, Stockholm; Befolkningsutvecklingen 
under 250 år. Historisk statistik för Sverige. Demografiska rapporter 1999:2.

183 Brändström, s. 15.
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sökningstiden.184 I framförallt Jukkasjärvi, men också i sydsamiskt område, upp-

visas periodvis mycket låga giftermålstal. De stora fl uktuationerna i giftermålsta-

let skulle kunna förklaras som ett källproblem, det vill säga att det kan röra sig om 

en viss över- eller underregistrering i vigsellängderna eller i husförhörslängderna 

för vissa år, framförallt för perioden innan 1800.  Detta gäller framförallt Jukkas-

järvi församling som från 1795 dras med ett oförklarligt befolkningsunderskott.185 

Uppgifter har framkommit som visar att då församlingen hade ogynnsamma år 

avfl yttade en del av den nomadiserande befolkningen till Norge för att söka lyckan 

där.186 De nomadiserande samerna, som utgör merparten av samerna i studien, 

hade alltså inte bara för vana att lämna området i tid av smittorisk av till exempel 

smittkoppor som uppmärksammats tidigare,187 utan alltså även i tid av fattigdom 

och rensjukdom.

Den potentiella äktenskapsmarknaden som återskapats och beskrivits ovan 

gör det möjligt att se om, och i så fall hur, befolkningsförändringar bland den 

ogifta befolkningen påverkar det allmänna giftermålstalet. För sydsamisk del 

framträder ett mönster då det visar sig att det allmänna giftermålstalet oftast 

korrelerade med strukturen bland de ogifta församlingsborna. Då det allmänna 

giftermålstalet var högt var också fördelningen mellan ogifta män och kvinnor i 

området jämn. På samma sätt framträder ett mycket lågt allmänt giftermålstal då 

mansöverskottet var markant, särskilt under 1770–80-talen då området karakte-

riserades av ett relativt högt invånarantal med få ogifta kvinnor i förhållande till 

männen. För nordsamisk del framkom inget klart samband mellan det allmänna 

giftermålstalet och befolkningsstrukturen.

Det allmänna giftermålstalet, som i tidigare studier använts för att mäta en 

församlings eller ett områdes välmående samt äktenskapets betydelse, visade sig 

svårt att applicera på små församlingar med en nomadiserande befolkning. Mät-

instrumentet i sig, som det allmänna giftermålstalet utgör, får sålunda anses som 

en något olämplig mätsticka på förhållandena i det norrländska inlandet. I stället 

granskas församlingsbornas giftermålsåldrar, vilka kan ge en bättre indikation 

på eventuella förändringar under kolonisationsprocessen.

184 Se Tabell 12.1 i Appendix.
185 År 1795 tillkommer en ny husförhörslängd i församlingen, om denna nya längd innehåller 

färre byar framkommer inte, men klart är ändå att befolkningen sjunker markant 
under denna period, vilket kan inverka på det allmänna giftermålstalet.

186 Kvist, Roger (1989 c), ”Rennomadismens dynamik.” I: Rennomadismens dilemma. s. 164ff. 
187 Sköld, Peter (1996), The Two Faces of Smallpox. A Disease and its Prevention in 

Eighteenth- and Nineteenth-Century Sweden. Umeå, s. 185-191.
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Församlingsbornas giftermålsåldrar

Tidigare studier av medelåldern vid första äktenskapet i Sverige har visat att män-

nen generellt var äldre än sina tillkommande vid giftermålet och att giftermålsål-

dern sjönk över tid. Man har pekat på förändringar i samhället såsom ökad urba-

nisering och industrialisering, med utökade arbetstillfällen och därmed lägre gif-

termålsåldrar som följd. Bland den agrara befolkningen uppstod tillfällen att gifta 

sig innan ett eventuellt arv då nya arbetstillfällen gav ekonomiska förutsättningar 

till giftermål.188 Enligt det svenska riksgenomsnittet var kvinnorna ungefär 27 år 

och männen 29 år när de ingick det första äktenskapet i slutet av 1800-talet.189 I 

nedanstående studie kommer giftermålsåldern vid det första äktenskapet samt 

förändring över tid att studeras i de undersökta församlingarna.

Tabell 4.1: Medelålder vid första äktenskapet i samtliga undersökta församlingar 
1758–1895, fördelat mellan kvinnor och män (N= 10 685).

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet.
Kommentar: För det sydsamiska området är undersökningsperioderna 1758-1798, 1804-1854 samt 1855-1895.

Som framgår av Tabell 4.1 var männen generellt äldre än sina tillkommande och i 

samtliga församlingar ökade deras giftermålsålder under kolonisationsprocessen. 

I Karesuando och Jokkmokk var skillnaderna betydande mellan första och sista 

vigselperioden, då männens medelålder vid giftermålet ökade med fl ertalet år. 

Karesuando utgör även ett undantag då kvinnornas giftermålsåldrar var mycket 

låga. I första och andra undersökningsperioderna var genomsnittsåldern för en 

kvinna endast ca 23 år, för att i slutet av 1800-talet ökat till 25 år, alltså fortfa-

rande lågt jämfört med de övriga kvinnorna i undersökningen samt det svenska 

riksgenomsnittet. 

Sett till den potentiella äktenskapsmarknaden som Karesuando och Jokkmokk 

uppvisar genom hela studien framgår att denna hade betydelse för giftermålsåld-

rarna. Figur 4.1 visar att det fanns fl er ogifta kvinnor i Karesuando än ogifta män 

genom i stort sett hela 1800-talet, ett förhållande som blir markant under dess 

sista två decennier. I takt med att kvinnoöverskottet ökade blev också kvinnor-

nas exceptionellt låga giftermålsåldrar allt högre. Att männens giftermålsåldrar i 

188 Lundh (1993), s. 29f.
189 Befolkningsutvecklingen under 250 år. Historisk statistik för Sverige (1999), s. 100.

Sydsamiskt 
område

Karesuando Jukkasjärvi Gällivare Jokkmokk

Kvinnor Män  Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

1758-1799 26,9 26,8 23,3 26,0 26,4 25,8 25,4 26,2 26,0 26,6

1800-1854 26,4 26,9 23,2 26,9 25,9 27,9 25,5 27,1 26,7 27,6

1855-1895 26,9 29,3 25,1 30,9 27,2 29,3 26,0 28,5 26,3 30,2
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slutet av 1800-talet ökat till nära 31 år, trots att de ogifta kvinnorna var långt fl er 

indikerar att möjligheten till äktenskap förändrats till det sämre under kolonisa-

tionsprocessen. 

Figur 4.1: Befolkningsutveckling Karesuando, fördelat mellan ogifta kvinnor och 
män 15–44 år, 1722–1895 (N=25 335).

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet.
Kommentar: År med ofullständiga data (1806-1815) är uteslutna ur diagrammet.

Figur 4.2: Befolkningsutveckling Jokkmokk, fördelat mellan ogifta kvinnor och 
män 15–44 år, 1758–1895 (N=45 810).

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet
Kommentar: Här saknas 12 individer som angetts med okänt kön i källorna.
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Ett tydligt exempel på betydelsen av tillgång till potentiella äktenskapspart-

ners utgör också Jokkmokk. Männens giftermål ökade med nära tre år under slu-

tet av 1800-talet. Från framförallt slutet av 1860-talet rådde ett markant under-

skott av ogifta kvinnor i åldrarna 15–44 år, vilket således också avspeglar sig i 

männens äktenskap senarelades. Det förefaller som om männen förblev ogifta när 

området hade brist på potentiella äktenskapspartners. Brändströms undersök-

ning från Skellefteåbygden visade även den att om potentiella makar inte fanns 

i den omedelbara närheten väntade männen med äktenskap, vilket också verkar 

vara fallet i Jokkmokk.190 Precis som för Karesuando, går det inte heller bortse 

från att ekonomiska faktorer kunde ha haft negativ inverkan så till vida att man 

var tvungen att ha ett sparat kapital innan äktenskap kunde komma till stånd. I 

avsaknad av kapital eller arbetsinkomst fi ck man skjuta på giftermålet. 

Figur 4.3: Befolkningsutveckling i Föllinge, Hotagen, Frostviken samt Unders-
åkers lappförsamlingar fördelat mellan ogifta kvinnor och män 15–44 år, 1746–
1895 (N=15 813).

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet.
Kommentar: År med ofullständiga data (1799-1820) är uteslutna ur diagrammet.

I Jukkasjärvi och Gällivare ökade giftermålsåldrarna bland såväl kvinnor som 

män under hela kolonisationsprocessen. Noterbart är det kraftiga överskott på 

ogifta män som rådde i församlingen från 1880-talet och framåt (se Figur 12.3 i 

Appendix) vilket verkar ha haft den följden att männens giftermålsåldrar ökade. 

Wargs studie redovisade vigselåldrarna i 10-årsperioder och under 1880-talet var 

190 Brändström, s. 35.
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männen hela 30,5 år då de ingick sitt första äktenskap, för att ha ökat till hela 31,9 

år i genomsnitt på 1890-talet.191 Sålunda påverkades giftermålsåldern också här 

av förekomsten av potentiell partner. Trots en bättre arbetsmarknad i den begyn-

nande gruvindustrin från 1890-talet och framåt vilken borde ha inbringat inkom-

ster i så mån att det fanns möjlighet till äktenskap fanns det få ogifta kvinnor i 

församlingen, därmed förblev männen ogifta.   

I de sydsamiska församlingarna sker inga större förändringar i giftermålsål-

dern genom studien, utan åldern låg under hela undersökningsperioden kring 27 

år. Vad som dock förvånar är just de jämna vigselåldrar kvinnorna och männen 

uppvisar, bortsett från slutet av 1800-talet. Under 1700-talets andra hälft rådde 

ett mansöverskott i området vilket borde betyda att kvinnorna skulle uppvisa 

lägre giftermålsåldrar. Att så inte var fallet kan tyda på att möjligheterna till äk-

tenskap var begränsade. 

Giftermålsåldrarna bland samer och icke-samer

Nedan undersöks huruvida skillnader framkommer mellan samerna och deras 

nya grannar, icke-samerna, under kolonisationsprocessen vad gäller giftermåls-

åldern.192 Eftersom lappförsamlingarna i sydsamiskt område beboddes av samer 

ingår endast de nordsamiska församlingarna i denna delstudie. 

Som Tabell 4.2 uppvisar var skillnaden beträffande medelåldern vid det för-

sta äktenskapet mellan samiska och icke-samiska kvinnor i framförallt Gällivare 

och Jukkasjärvi markant. I samtliga församlingar var icke-samiska kvinnor ge-

nomgående äldre än samiska när de gifte sig. I Jukkasjärvi var skillnaden mest 

märkbar och icke-samiska kvinnor var nära fem år äldre än samiska när de ingick 

äktenskap. En liknande situation rådde i Gällivare, där åldersskillnaden dock var 

något mindre. Mot slutet av 1800-talet var förhållandena omvända, icke-samiska 

kvinnor var genomgående yngre vid vigseln. 

I Karesuando församling, var skillnaderna över tid försumbara. Här var icke-

samerna väldigt få, endast 53 icke-samiska kvinnor fi nns med i hela studien. Det 

är emellertid slående att skillnaderna i medelålder vid första äktenskapet var så 

små mellan samiska respektive icke-samiska kvinnor under hela perioden som 

studeras. Möjligen är resultaten ett tecken på att små kulturella och näringsmäs-

siga skillnader rådde mellan samer och icke-samer i församlingen. I den lilla för-

samlingen långt upp i den norrländska periferin var förutsättningarna för att gifta 

sig sannolikt relativt lika för alla, vare sig man var same eller inte. 

191 Warg, s. 146f.
192 De metodologiska överväganden som ligger till grund för indelningen mellan samer 

och icke-samer presenteras utförligt i kapitel Källor, urval och metod.
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Tabell 4.2: Medelålder vid första giftermålet bland samiska och icke-samis-
ka kvinnor i församlingarna Karesuando, Jukkasjärvi, Gällivare, Jokkmokk. 
(N=5 280).

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet.
Kommentar: Observera att den icke-samiska populationen var väldigt liten i Karesuando genom hela undersökningen. 
Totalt ingår 53 icke-samiska kvinnor.

Studiet av medelåldern vid det första äktenskapet bland männen visar att åldern 

generellt höjdes under kolonisationens tidevarv. Bland samiska män skedde en 

markant ökning av medelåldern. Mellan första och sista vigselperioden ökade 

åldern med ungefär fyra år, vilket får anses som en betydande ökning.193 Mel-

lan åren 1861 och 1900 låg medelåldern vid första äktenskapet bland männen i 

Sverige som helhet stadigt kring 28,8 år, resultat som även korresponderar med 

Brändströms resultat från Skellefteåbygden. I området sjönk giftermålsåldrarna 

marginellt, inte ens ett år, mellan åren 1720–1900.194 Lundhs undersökning från 

den skånska landsbygden uppvisade också den en kraftig förändring i männens 

medelålder vid äktenskapet. Lundh fann en femårig förändring, med den skill-

naden att åldern sjönk, från 34,3 år under åren 1646–1750 till 29,3 under åren 

1811–1860, helt i motsats till de samiska männen alltså.195 En ökning på cirka fyra 

år över 137 år som var fallet bland samiska män, får sålunda anses som en mycket 

stor ökning. De stegrande giftermålsåldrarna tyder på att sämre ekonomiska för-

utsättningar gjorde att samers äktenskap och familjebildning i stället fi ck skjutas 

på framtiden.

Gällivare och Jukkasjärvi uppvisar intressanta resultat. Medelåldern vid för-

sta äktenskapet senarelades bland den samiska befolkningen i församlingarna 

medan icke-samerna i stället blev allt yngre vid första vigseln. Bland icke-samer-

na i Jukkasjärvi hade både kvinnor och män en exceptionellt hög giftermålsålder 

i början av undersökningsperioden. Oavsett könstillhörighet sjönk giftermålsål-

dern och vid 1800-talets sista decennier uppvisade både samer och icke-samer 

ungefär samma giftermålsåldrar. 

Att giftermålsåldrarna bland samer i nordsamiskt område generellt sett ökade 

väsentligt genom undersökningsperioden kan, som antytts tidigare, hänga ihop 

193 Bortsett från Gällivare församling där skillnaden var ungefär 2,5 år, även det en relativt stor ökning.
194 Ingen officiell statistik angående medelåldern för det första äktenskapet finns före 

1861 i Sverige. Befolkningsutvecklingen under 250 år. Historisk statistik för Sverige. 
(1999), s. 100. För giftermålsåldrar i Skellefteåbygden se Brändström, s. 16.

195 Lundh (1993) samt (2003).

Karesuando Jukkasjärvi Gällivare Jokkmokk 

Vigselperiod Same Ickesame Same Ickesame Same Ickesame Same Ickesame

1758-1799 23,3 23,4 25,8 30,2 24,8 27,2 25,8 26,2

1800-1854 23,1 24,4 26,0 25,4 25,3 25,9 26,0 27,7

1855-1895 26,0 26,3 27,3 27,0 26,8 25,4 27,2 25,8
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med förändrade möjligheter till äktenskap för just den samiska befolkningen. 

Svårare ekonomiska villkor, till följd av ökad trängsel i lappmarken och därmed 

följande intrång på renbetesmarkerna, gjorde att samerna inte längre hade möj-

lighet att gifta sig och bilda familj i unga år, utan tvingades vänta med äkten-

skapet. Måhända rådde samma villkor bland den nordsamiska befolkningen som 

bland samer i Finland, ekonomin gjorde att man genom ett senarelagt äktenskap 

höll den äktenskapliga fertiliteten nere.196 

Tabell 4.3: Medelålder vid första giftermålet bland samiska och icke-samiska män 
i församlingarna Karesuando, Jukkasjärvi, Gällivare, Jokkmokk. (N=4 763). 

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet.
Kommentar: Observera att den icke-samiska populationen var väldigt liten i Karesuando genom hela undersökningen. 
Totalt ingår 21 icke-samiska män.

Genom att studera hur giftermålsåldern i olika åldersgrupper förändras (se Ap-

pendix Figur 12.8 – Figur 12.25) bland dem som ingick sitt första äktenskap fram-

träder en än mer nyanserad bild av giftermålsmönstret än vad endast studiet av 

medelåldern vid giftermålet kan ge. Genom undersökningen ägde en förskjutning 

rum, i den första vigselperioden gifte sig majoriteten av kvinnorna före 30 års 

ålder och en stor andel ingick sitt första giftermål före sin tjugonde födelsedag. 

Redan i andra undersökningsperioden har vigslarna senarelagts och fl er kvinnor 

väntade upp till 34 års ålder innan de gifte sig. Utmärker sig med fortsatt låga gif-

termålsåldrar gör dock Karesuando, där hela 28 % av kvinnorna gifte sig före sin 

tjugonde födelsedag, och hela 72 % innan de fyllt 25 år. I den tredje vigselperioden 

gifte sig få kvinnor före 20 år, majoriteten gifte sig mellan åren 20–30 år och en 

allt större grupp var över 30 år när de ingick sitt första äktenskap. Bland män-

nen framkom i stort sett samma mönster, andelen gifta inom åldersgrupperna 

förskjuts successivt upp i åldrarna, med en centrering kring åren 25–29 år. Bland 

Gällivares samiska kvinnor gifte sig hela 60 % före 24 års ålder under den första 

vigselperioden, för att redan i nästa period ha ökat och 67 % av de samiska kvin-

norna gifte sig då i åldrarna 20–29 år. 

196 Aikio, s. 47.

Karesuando Jukkasjärvi Gällivare Jokkmokk 

Vigselperiod Same Ickesame Same Ickesame Same Ickesame Same Ickesame

1758-1799 26,0 26,1 25,0 29,9 25,9 29,2 26,7 26,8

1800-1854 26,7 34,4 27,5 29,0 26,3 28,9 26,8 29,1

1855-1895 30,1 31,1 29,3 29,3 28,4 28,5 30,8 29,9
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Det legala äktenskapets betydelse

Som nämnts ovan fi nns uppgifter som talar för att samiska föräldrar redan tidigt 

kom överens om ett framtida äktenskap för sina barn. Indikationer fi nns också 

som tyder på såväl acceptans om föräktenskaplig förbindelse efter trolovning som 

det motsatta. Viktigast var dock föräldrarnas tillstånd, snarare än kyrkans.197 

Dessa uppgifter kan tolkas som att den kyrkliga vigseln var av mindre vikt för 

samerna, där ansvaret för en föräktenskaplig relation var föräldrarnas. Här kom-

mer tidpunkten för det första barnets födelse att analyseras för att försöka ge svar 

på det legala äktenskapets betydelse för invånarna i de undersökta församling-

arna. 

Tabell 4.4: Genomsnittligt tidsintervall i år, mellan datum för första vigsel samt 
datum för första barnets födelse där kvinnan var under 30 år och mannen under 
35 år vid giftermålet, fördelat mellan samiska och icke-samiska kvinnor, försam-
lingarna Karesuando, Jukkasjärvi, Gällivare och Jokkmokk samt mellan nord 
och sydsamiskt område.

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet.
Kommentar: Av det totala antalet 3409 kvinnor som gifte sig innan 30 års ålder med en man under 35 år, saknades 
uppgifter om första barnets födelse för 666 av dem.

Studiet av tidsintervallet visade att nära 55 % av kvinnorna fått sitt första barn 

innan det första året som vigda nått sitt slut. Tabell 4.4 avslöjar att icke-samiska 

kvinnor i högre grad fött barn innan de stod inför prästen, ett förhållande som 

återfanns i samtliga församlingar, med undantag av Karesuando. Där var det 

197 von Düben, s. 194; Kjellström (1969), s. 193f och s. 206, samt Kjellström (2003), s. 267.

Antal 

Genomsnittligt
tidsintervall i år 

mellan vigseldatum 
samt första barnets 

födelse 

Andel kvinnor som 
fött barn före 
vigseldatum 

Sydsamiska kvinnor 140 1,44 5,0 % 

Nordsamiska kvinnor  

Karesuando 385 2,17 4,4 %

Jukkasjärvi 453 1,09 15,5 %

Gällivare 463 1,48 12,3 % 

Jokkmokk 298 1,28 8,7 % 

Icke-samiska kvinnor 

Karesuando 24 0,76 4,2 %

Jukkasjärvi 145 0,39 20,7 %

Gällivare 433 0,59 14,3 %

Jokkmokk 402 0,66 13,7 % 

Samtliga äktenskap 2743 1,16 år 11,8 % 
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ovanligt att kvinnan förde med sig ett barn in i äktenskapet, vare sig man var 

same eller inte. I Karesuando var också tidsintervallet mellan giftermål och första 

barnets födelse längst. 

Något slående är resultaten från framförallt Jukkasjärvi. Var femte icke-sa-

misk kvinna och mer än 15 % av de samiska kvinnorna hade fött barn innan vig-

seln. Också i Gällivare framkom liknande siffror, här var siffrorna dock lägre. I 

bägge församlingarna hade ungefär två tredjedelar av de icke-samiska kvinnorna 

och nära hälften av de samiska kvinnorna fått sitt första barn inom ett år efter 

vigseln. 

Resultaten stärker betydelsen av den kyrkliga vigseln som grunden för äk-

tenskaplig samlevnad för samernas vidkommande, således tvärtemot vad som 

kunnat förväntas Samtidigt uppvisas också regionala skillnader. Flest föräkten-

skapliga förbindelser, bland dem som senare gifte sig, förekom i Jukkasjärvi och 

Gällivare, vare sig man var same eller inte. I Jokkmokk var skillnaderna mellan 

samer och icke-samer betydande, de senare fi ck i långt högre utsträckning barn 

innan giftermålet än de förra.

Trots att den kyrkliga vigseln synes betydelsefull för samerna går det inte 

att helt bortse från de resultat Lindstedt Cronberg fann, nämligen en låg andel 

föräktenskapliga förbindelser bland besuttna där också vigseln föregicks av för-

handlingar mellan friaren och giftomannen (vanligtvis fadern, eller annan manlig 

släkting). Även bland samerna har det framkommit att föräldrar tidigt började se 

sig om för att fi nna en lämplig partner åt sina barn och där ekonomiska uppgörelse 

var av vikt före ett äktenskap kom till stånd. Kanske fanns samma krav på sexu-

almoral innan giftermålet bland samiska ungdomar som bland de besuttna och 

föräktenskapliga förbindelser var otänkbara.

Avslutande diskussion

Studien av giftermålsmönstret i de undersökta församlingarna visar på stora fl uk-

tuationer vad gäller det allmänna giftermålstalet. När siffrorna analyserades när-

mare visade det sig också att giftermålstalet som mätinstrument var komplicerat 

att applicera på framförallt det nordsamiska området eftersom församlingarna 

hade relativt få invånare och nomadiserande samer tenderade att lämna ett områ-

de vid krisår. Det allmänna giftermålstalet ger alltså en osäker uppfattning om de 

verkliga förhållandena i församlingarna. Dock framkom ett samband i sydsamiskt 

område mellan det allmänna giftermålstalet och den potentiella äktenskapsmark-

naden. Då ogifta partners fanns i området var också giftermålstalet högre. 
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Giftermålsåldern bland sydsamerna i Jämtlandsfjällen visade sig ligga relativt 

jämnt under hela undersökningsperioden, vilket förvånade. Trots att mansöver-

skottet under 1700-talets senare hälft jämnades ut bestod giftermålsåldern under 

kolonisationsprocessen. Resultaten indikerar begränsade möjligheter till äkten-

skap, samtidigt som de bestående sena vigselåldrarna signalerar att det fanns en 

traditionell giftermålsålder som sydsamerna höll fast vid. 

Analysen av giftermålsmönstret i de nordsamiska församlingarna visade dä-

remot att dess befolkning föreföll ha påverkats mer av den pågående kolonisatio-

nen än i sydsamiskt område. I takt med att alltfl er icke-samer slog sig ner i om-

rådet höjdes giftermålsåldern bland den samiska befolkningen markant, särskilt 

bland männen. I Gällivare och i viss mån Jukkasjärvi församlingar visade det 

sig att giftermålsåldrarna sjönk bland icke-samerna, samtidigt ökade samernas 

giftermålsåldrar, vilket tyder på att möjligheterna till giftermål förändrades för 

de bägge grupperna genom undersökningstiden. Vi kan emellertid fi nna ett visst 

mått av utjämning i giftermålsåldrarna i de nordliga församlingarna. I fl era av 

dem var skillnaderna i giftermålsålder mellan samer och icke-samer stora i början 

av undersökningsperioden, för att i slutet av 1800-talet vara relativt små. Om det 

beror på att man antog varandras seder och bruk vad gäller giftermålet eller helt 

enkelt på att såväl samer som icke-samer levde under samma omständigheter går 

inte här att belägga. Klart är ändå att samernas giftermålsåldrar sköt i höjden i 

takt med kolonisationen, vilket tyder på att deras levnadsvillkor förändrats. När 

gruvindustrin kommit i gång på allvar under 1900-talets början sjönk giftermåls-

åldrarna i församlingarna,198 vilket också visar att en utökad arbetsmarknad, och 

därmed bättre ekonomi, påverkade giftermålsåldern.

Studien över tidsintervallet mellan vigseln och första barnets födelse visade att 

ungefär hälften av kvinnorna fi ck sitt första barn under det första året som gifta. 

Skillnader framkom dock mellan samer och icke-samer då de senare i högre grad 

fi ck barn innan vigseln. Icke-samiska kvinnor fi ck också sitt första barn tidigare 

än samiska. Resultaten tyder på att icke-samerna i högre grad levde tillsammans 

som makar innan eller direkt efter vigseln. Det ter sig således som om kyrkans 

samtycke till äktenskaplig samlevnad, snarare än föräldrarnas, var av stor vikt 

för samerna, trots det starka motståndet från samisk sida gentemot kyrkan bara 

ett hundratal år tillbaka.199 Här befanns också föräldrarnas tidiga sökande efter, 

och förhandlande med, en framtida partner till avkomman kunna påverka att få 

samiska kvinnor födde barn före eller i nära anslutning till vigseln. Möjligheten 

för föräldrarna att genom barnets äktenskap ackumulera jakt-, fi ske- eller ren-

betesmarker eller större renhjord borde ha inneburit att ungdomarnas ärbarhet 

198 Warg, s. 147.
199 Rydving, s. 76ff.
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var av vikt. De icke-samiska nybyggarna å andra sidan hade, likt de obesuttna på 

skånska landsbygden, inte samma egendomsöverförande roll, vilket också ledde 

till en mindre nogräknad social kontroll från föräldrarnas sida. Trots de sociala 

och kulturella avsikter som förmodligen fanns hos föräldrarna, får dock ekono-

min en framträdande roll även i det norrländska inlandet vad gäller föräktenskap-

liga förbindelser.

Det visade sig att Dixons förklaringsmodell stämde väl in i giftermålsmönst-

ret i Norrlands inland. Såväl giftermålsålder som det allmänna giftermålstalet 

styrdes av tillgängliga partners i församlingarna, något som visade sig främst i 

nordsamiskt område. Vad gäller möjligheten till giftermål är det svårare att be-

lägga, men resultaten tyder på att framförallt samernas ekonomiska möjligheter 

till äktenskap försämrades genom kolonisationsprocessen. 

Det fi nns, enligt tidigare forskare, starka kopplingar mellan äktenskapet och 

ekonomin, vare sig det är på privat-, församlings- eller samhällsnivå. Ett framtida 

arv, arbetstillfällen, industrialisering och missväxtår utgör alla förutsättningar 

för, eller hot mot, ett framtida äktenskap. Möjligen kan man tycka att fokus på 

ekonomin fått alltför stor plats i förklaringsmodeller om äktenskapet och familje-

bildning, samtidigt bör vi se till den bistra verkligheten, ett år med rensjukdomar 

eller dålig skörd fi ck katastrofala följder för en familj eller individ i Norrlands 

inland under 1700- och 1800-talet och kunde få konsekvenser för lång tid framåt. 

Ovanstående undersökning ger inte utrymme för en förklaringsmodell baserad på 

kulturella skillnader i någon större utsträckning men i nästkommande kapitel un-

dersöks kulturmötet mellan samer och icke-samer i form av analys om huruvida 

etniska eller kulturella mekanismer präglade giftermålsmönstret under kolonisa-

tionsprocessen. 
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5. ÄKTENSKAPETS ETNISKA OCH KULTURELLA MEKANISMER  

Så liten distinctionen är mellan nybyggare och nybyggare, så skarp är den der-

emot mellan Svensk och Lapp. I Arieplog umgås väl Lappar och Svenskar någor-

lunda på lika fot, och den ena anser sig just ej för mera än den andra; men, blir 

det frågan om giftermål, då är det en helt annan sak. Den Svenska fl ickan säger 

med stolthet och yttersta förakt, att hon icke vill blivfa ”Lappfru”. […]På samma 

sätt, som de Svenska fl ickorna icke villja taga någon Lapsk man, så villja icke hel-

ler de Svenska ynglingarne taga någon Lapsk fl icka. Är det en fullkomlig Lapp-

ska, som har Lapsk klädsel och lefnadssätt, så är väl saken alldeles omöjlig. Har 

hon deremot från yngre år tjent hos Svenskar och antagit svensk klädedrägt, så 

kan det väl hända, såsom det händer å andra sidan, att också försvenskad Lapsk 

man får en verklig Svenska till hustru.200

Petrus Læstadius’ uppfattning från 1830-talets Arjeplog anger, precis som tidi-

gare forskning visat, att förhållandet mellan samerna och deras nya grannar, ny-

byggarna, var att betrakta som relativt konfl iktfritt.201 Grannsämjan tycks däre-

mot ha inskränkt sig till byteshandel och skötesrensystem de bägge grupperna 

emellan, giftermål var det sällan tal om enligt Læstadius. Syftet med denna del 

av avhandlingen är dels att pröva hans utsaga att etnisk endogami var rådande i 

valet av äktenskapspartner, dels att övergripande undersöka om eventuella kul-

turella och etniska mekanismer kan utläsas inom äktenskapsmarknaden under 

kolonisationsprocessen. Valde samer att gifta sig med andra samer eller såg man 

sig om i vidare kretsar för att fi nna den tillkommande, och hur såg det ut i bland 

icke-samerna? Valdes en partner från den egna församlingen eller byn? Fanns 

det skillnader mellan skogssamer och fjällsamer rörande vem man valde att gifta 

sig med? Och till sist, uppträder några förändringar över tid? Undersökningen 

200 Journal af Petrus Læstadius, s. 164f.
201 Se bland annat Kvist (1989 b), s. 141 och Campbell, s. 58.
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är tredelad och omfattar en mindre sydsamisk undersökning som innefattar de 

jämtländska lappförsamlingarna, en nordsamisk undersökning av Karesuando, 

Gällivare, Jokkmokk och Jukkasjärvi, samt till sist en studie av förhållandena 

mellan ett antal skogssamebyar och fjällsamebyar i Jokkmokks församling. Un-

dersökningen i sydsamiskt område rör perioden 1746–1895 och nordsamiskt om-

råde perioden 1758–1895.

Metodologiska överväganden

För det sydsamiska området i Jämtlandsfjällen förelåg ett metodologiskt hinder 

som var svårt att överbrygga vilket innebar att ett longitudinellt grepp befanns 

olämpligt. Lappförsamlingarnas tillkomst och bortfall under undersökningspe-

rioden medförde nämligen svårigheter att göra tidsindelningar som skulle göra 

en longitudinell studie rättvisa.202 I den sydsamiska studien räknas samtliga in-

divider till den samiska gruppen, om inte annat anges. Valet har gjorts eftersom 

det endast skulle vara samer registrerade i dessa lappförsamlingar, vi får alltså 

förmoda att någon ur den icke-samiska gruppen fi ck en anteckning om detta i 

kyrkoböckerna. 

Individer som fi nns med i den nordsamiska delen av undersökningen har gift 

sig i nordsamiskt område, det vill säga i någon av församlingarna Karesuando, 

Jukkasjärvi, Gällivare eller Jokkmokk mellan åren 1758 och 1895. I de äktenskap 

som valts ut till denna undersökning har endera parten en notering i kyrkböck-

erna som indikerar att han/hon var same eller icke-same.203 

För specialstudien över byarna i Jokkmokks församling fanns, precis som för 

sydsamisk del, ett par metodologiska problem. Källorna lämnar inga uppgifter 

om hur många som bebodde de aktuella byarna genom undersökningen. Antalet 

invånare skulle nämligen kunna påverka resultaten eftersom ju färre invånare en 

grupp eller ett område har desto mindre är sannolikheten att man gifter sig inom 

det egna området.204 Inte heller fi nns upplysningar om andelen ogifta giftasvuxna 

individer i byarna, vilket också kan påverka resultaten. Studien saknar, liksom 

den sydsamiska undersökningen, longitudinellt grepp vilket innebär att ingen 

analys kan göras huruvida förändringar sker över tid. Icke desto mindre fi nner jag 

delstudien av vikt eftersom den genererar ett tvärsnitt som uppvisar tendenser av 

202 För en mer ingående beskrivning av lappförsamlingarnas tillkomst och 
bortfall över tid se kapitel Källor, urval och metod.

203 I de fall ett äktenskap ingåtts av två personer där bägge individerna haft okänd etnicitet har dessa 
uteslutits ur undersökningen, vilket resulterade i ett bortfall på 800 (12,9 %) äktenskap. 

204 Kalmijn, Matthijs (1998), “Intermarriage and Homogamy: Causes, Patterns 
and Trends.” Annual Review of Sociology, Vol. 24, s. 405.
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giftermålsmönstret i och mellan de utvalda byarna i Jokkmokks församling åren 

1758–1895.

I kapitlet kommer mekanismer på fl era nivåer att diskuteras, både vad gäller 

etnicitet, geografi  samt i viss mån näringar. Vad gäller den första, den etniska, 

kommer den precis som tidigare nämnts att inbegripa samer och icke-samer, där 

indelning mellan de bägge grupperna gjorts enligt tidigare beskrivning i metod-

avsnittet i kapitel Källor, urval och metod. Inga kompletterande metodologiska 

grepp har tagits i detta vidkommande. Kapitlet innehåller även en analys på geo-

grafi sk nivå. Här har källorna för sydsamisk del gett tillåtelse till en studie på så-

väl församlings- som på ortsnivå. Med begreppet ort menas i detta sammanhang 

det orts- eller byanamn som införts i kyrkoböckerna. Eftersom fl era av namnen 

inte gått att spåra i kartor eller liknande har ingen generalisering kunnat göras 

över huruvida det handlar om en by205 i egentlig mening eller enstaka bostäder. 

Inte sällan har befolkningen indelats efter vilket fjäll de brukat. I de fall perso-

ner angivits som hemmahörande i samma ort har de angetts med ett specifi kt 

boställe, utöver församlingstillhörigheten i kyrkoböckerna. I specialstudien över 

Jokkmokks församling utförs en analys över både geografi sk och näringsmässig 

nivå, där den senare består av fjäll- som skogssamer. Den geografi ska nivån utgörs 

av fyra samebyar, vilka i tidigare källor benämns som just byar och får i det föl-

jande samma benämning.206 

Innan undersökningen kan ett förtydligande behöva göras över ett antal ter-

mer som man inom forskningen laborerar med och som kommer att ingå i såväl 

forskningsöversikt som följande analys och diskussion. Termerna endogami och 

homogami utgör här beteckningen för äktenskap som ingås inom den egna et-

niska, sociala eller religiösa kategorin, men kan också inbegripa ett geografi skt 

område. Termerna, som ofta använts synonymt, beskriver således det förehållan-

de där lika gifter sig med lika, det vill säga ett ”kaka-söker-maka”-beteende och 

kännetecknas av att giftermål sker mellan personer som också liknar varandra 

åldersmässigt, utseendemässigt, statusmässigt och attitydmässigt. Det motsatta 

förhållandet betecknas exogami eller heterogami, vilket alltså innebär att äkten-

skap ingås utanför den egna kategorin.207 

205 En by innefattar här två eller fler gårdar eller jordbruksfastigheter och företrädelsevis inom jordbruksnäringen. 
206 Se Kvist, Roger (1989a), Rennomadismens dilemma. Det rennomadiska samhällets 

förändring i Tuorpon och Sirkas 1760-1860. Umeå; Hultblad. 
207 Se bland annat Leeuwen, Marco H.D van & Maas, Ineke (2005),”Endogamy and Social 

Class in History: An Overview.” International Review of Social History, 50:2005, s. 1; 
Matovic, Margareta R. (1984), Stockholmsäktenskap. Familjebildning och partnerval i 
Stockholm 1850-1890. Stockholm, s. 27 ; Vikström, s. 186 samt fotnot 48, s. 213.



76

ÄKTENSKAP I SÁPMI

Forskningsöversikt

Omfattningen av etnisk endogami inom äktenskapet har visat sig vara ett viktigt 

verktyg för att mäta graden av assimilering.208 I vissa samhällen har etniskt blan-

dade äktenskap uppmuntrats av omgivningen, i syfte att främja assimileringspro-

cessen i det etniskt heterogena samhället.209 I andra har de förbjudits enligt lag, 

vilket var fallet i ett fl ertal nordamerikanska stater där förbudet mot ”rasblan-

dade” äktenskap inte förrän 1967 formellt togs bort ur lagtexten.210 

Vid socialt endogama äktenskap har ett antal faktorer befunnits vara av vikt 

vid valet av partner. De två första påverkas av den potentiella äktenskapsmarkna-

den, vilken består av sannolikheten att möta en framtida endogam partner. Äk-

tenskapsmarknaden utgör den omgivning i vilken man rör sig redan från tidiga år, 

nämligen bostadsområdet, skolan, kyrkan, idrottsklubbar, etcetera. Förutom den 

närmaste omgivningen fi nns det också geografi ska gränser (marriage horizons) 

över vilka man som individ rör sig. Dessa har givetvis förändrats och utvidgats i 

takt med tekniska innovationers insteg, från den tid då man tog sig fram till fots 

till idag med moderna färdsätt och inte minst Internet. En tredje faktor består av 

den sociala påverkan som familj, släktingar och andra i den närmaste omgivning-

en kan utöva på individen när det gäller att välja sin äktenskapspartner. Förr var 

man tvungen att ha föräldrarnas samtycke för att ingå äktenskap. Idag gäller inte 

dessa regler formellt, men vi ska inte glömma den påverkan föräldrar och andra 

släktingar och vänner kan utöva genom att till exempel vägra träffa och umgås 

med en potentiell partner. Den personliga autonomi en person har uppnått kan 

också påverka valet av partner. En ekonomiskt självständig individ har större val-

möjlighet, man är inte beroende av familjens och släktens stöd vid valet av part-

ner. Detta förhållande har förändrats med dagens möjligheter till fi nansiellt stöd 

från stat och kommun. Sist men inte minst spelar det roll vad individen själv före-

drar (personal preferences) hos en framtida partner. Den sistnämnda faktorn är 

givetvis svår att belägga, men forskare menar att det fi nns tecken som tyder på att 

man föredrar en partner som delar samma bakgrund, värderingar och smak.211

En ägare till en fårhjord måste alltid sträva efter en balans mellan människor 

och hjordens storlek, det visar studier från afrikanska klaner i modern tid.212 Det 

208 McCaa, Robert (1993), “Ethnic Intermarriage and Gender in New York City”. 
Journal of Interdisciplinary History, Vol. 24, No. 2, s. 207-231.

209 Ellinghaus, Katherine (2001),”Margins of Acceptability. Class, Education and Interracial Marriage 
in Australia and North America.” Frontiers: A Journal of Women Studies, 2001:3, s. 57; Van Kirk, 
Sylvia (2001), “From “Marrying-In” to “Marrying-Out.” Changing Patterns of Aboriginal/Non-
Aboriginal Marriage in Colonial Canada.” Frontiers: A Journal of Women Studies, 2001:3, s. 3.

210 Pascoe, Peggy (1991),”Race, Gender, and Intercultural Relations: The Case of 
Interracial Marriage.” Frontiers: A Journal of Women Studies, 1991:1, s. 6.

211 Leeuwen, Marco H.D van & Maas, Ineke, s. 5-20.
212 Dyson-Hudson, Rada, Meekers, Dominique och Dyson-Hudson, Neville (1998), “Children 

of the Dancing Ground, Children of the House: Costs and Benefits of Marriage Rules (South 
Turkana, Kenya)”. Journal af Anthropological Research, Vol. 54, No. 1, s. 19-47.
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innebär att det inom familjen ska fi nnas en hjord stor nog att föda hela familjen, 

men också att det fi nns arbetskraft att ta hand om boskapen. Eftersom familjen är 

beroende av djurbeståndet för sin överlevnad och då beståndet kan variera stort 

från år till år, är man starkt beroende av allianser och nätverk som en försäkran 

inför dåliga tiders svårigheter. Giftermålsstrategier utgör en betydande del i upp-

rätthållandet av dessa viktiga sociala nätverk.213 

Studier har visat att etnicitet och nationstillhörighet hade stor betydelse för 

dem som emigrerade från Sverige till exempelvis Nordamerika.214 En analys av 

svenska män som fl yttat till Canada under tidigt 1900-tal visade att de föredrog 

att gifta sig med en svensk kvinna, en ojämn könsfördelning bland emigranterna 

gav dock sällan tillfälle till ett svenskt parti. I stället sökte männen en maka som 

hade liknande attribut och kvalitéer som en svensk kvinna.215 

Norden

Den forskning som riktats mot äktenskapet och dess eventuella mekanismer eller 

strategier i Norden har visat att såväl social, geografi sk som etnisk endogami varit 

rådande genom de senaste århundradena. Området kring Rendalen i Norge karak-

teriserades av ett homogamt giftermålsmönster; jordbrukande ungdomar gifte sig 

med andra jordbrukande ungdomar precis som jordbruksarbetarnas ungdomar 

gifte sig med varandra. Giftermålsmönstret i området visade att föräldrarna un-

der hela undersökningen påverkade ungdomarnas val av äktenskapspartner, så 

att beslutet skulle vara så ekonomiskt fördelaktigt som möjligt.216 I Karlsøy i norra 

Norge, ett område bebott av såväl norrmän, samer som en mindre grupp kväner, 

var äktenskapsmarknaden under 1800-talet att beteckna som etniskt homogen, 

även om äktenskap mellan samer och norrmän blev mer utbrett mot slutet av år-

hundradet. Då äktenskap ägde rum mellan samer och norrmän var det i de fl esta 

fall samiska kvinnor som äktade en norsk man. Inte sällan var åldersskillnaden 

stor mellan makarna, ett tecken som skulle kunna tyda på en social degradering för 

männen, men historikern Birgit Larsen hänvisar hellre till att giftermålsmarkna-

den var männens, snarare än att det skulle vara ett uttryck för en nödlösning från 

213 Dyson-Hudson R., Meekers, Dyson-Hudson N., s. 22f.
214 Grönberg, Per-Olof (1999), “ “My Kind of Town.”? Ethnicity and class as determining factors for return 

migration or permanent settlement among Swedish engineers in Chicago 1910-1930.” I: Swedishness 
Reconsidered. Three centuries of Swedish-American identities. Ed. Daniel Lindmark. Kulturens 
frontlinjer. Skrifter från forskningsprogrammet Kulturgräns Norr, No 18. Livréna Grafiska AB, Kungälv. 
s. 127f; Rönnqvist, Carina (1999), ”Scattered Swedes and Single Settlers. On ethnic identity reflected 
in nationalistic sentiments, gender and class in 20th-century Canada.” I: Swedishness Reconsidered. 
Three centuries of Swedish-American identities. Ed. Daniel Lindmark. Kulturens frontlinjer. Skrifter 
från forskningsprogrammet Kulturgräns Norr, No 18. Livréna Grafiska AB, Kungälv. s. 112.

215 Rönnqvist (1999), s. 110.
216 Bull (2006 c), s. 61f.
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mannens sida.217 Finska Utsjoki och Enare församlingar, där den förra uppvisade 

en komplex befolkning bestående av samer med en ökande andel fi nländare och 

Enare hade en mer homogen befolkning där samerna utgjorde en stark majoritet, 

avslöjade ett liknade mönster som i övriga Norden.218 I Enare ingicks få äktenskap 

över de etniska gränserna och trots ett mått av fi nländsk infl yttning bestod dessa 

gränser mot slutet av 1800-talet. Utsjokis befolkning uppvisade större tendens till 

giftermål med någon ur den fi nländska nybyggargruppen och infl yttande fi nlän-

dare assimilerades snabbt in i den lokala majoritetsbefolkningen.219  

Sverige

På den skånska landsbygden under 1800-talet strävade man, precis som i det 

jordbruksdominerande Rendalen, att gifta sig inom den egna socialgruppen. En-

dogamin var mest utbredd bland de jordägande bönderna, vilket förklaras med 

att det var de som hade mest att förlora på att ”gifta sig nedåt” men även de som 

hade mest att vinna på ett fördelaktigt äktenskapsval.220 I jordbruksdominerade 

Dala pastorat däremot har man inte funnit samma mönster som i Skåne. Tvärtom 

var det överraskande vanligt med äktenskap mellan jordägande bönders barn och 

barn till obesuttna. Inte sällan gifte sig obesuttna söner med bonddöttrar.221

Det norrländska kustlandet, närmare bestämt ett fl ertal byar i Skellefteåbyg-

den, har undersökts under perioden 1720–1900 där giftermål över kulturgränser 

ligger i fokus. En betydande del av befolkningen valde att gifta sig med någon i 

sin omedelbara närhet, hela 70 % av männen från Skellefteås största byar valde 

en hustru inom ett avstånd på högst 10 kilometer.222 Inga klara kulturmönster 

framkom således och slutsatsen blev att det var geografi ska, snarare än kulturella, 

gränser som styrde valet av äktenskapspartner.223

Från Norrlands inland har studier gjorda kring äktenskapet visat att samer 

gifte sig med andra samer och helst inom sin egen sameby. Då äktenskap ingicks 

med någon utanför den egna byn angränsade byarna ofta till varandra; geogra-

fi skt eller näringsmässigt. De fåtal studier som berör äktenskapet har visat att 

giftermål mellan svenskar och samer förekom först i slutet på 1800-talet, i de fall 

det skedde var det nybyggarsamer som gifte sig med svenska nybyggare. Bland 

dessa äktenskap var det vanligast att kvinnan var av samesläkte och mannen var 

217 Larsen, s. 309ff.
218 Aikio, s. 54.
219 Aikio, s. 60.
220 Dribe, Martin & Lundh, Christer (2005),”Finding the Right Partner: Rural Homogamy in 

Nineteenth-Century Sweden.” International Review of Social History, 50:2005, s. 175ff.
221 Winberg,  s. 261f.
222 Brändström, s. 24. 
223 Brändström, s. 35.
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nybyggare. Skillnad i språk, levnadssätt och näringsliv har setts som huvudanled-

ningar till samers ovillighet att ingå äktenskap med någon utom samesläktet.224 

Att det också inom den samiska kontexten fanns avgörande mekanismer som 

styrde valet av äktenskapspartner visar resultat från Talma och Könkämä sam-

ebyar 1901–1923. Rennomader gifte sig med rennomader och då helst med någon 

från samma sameby. Endast i ungefär 16 % av äktenskapen kom en av makarna 

från en icke-nomadisk familj. Det framkom alltså en klar social distansering mel-

lan nomadiska och icke-nomadiska samefamiljer, vilket också kan indikera olika 

social status vad gäller levnadssättet.225 

Ännu idag påverkas unga samer av föräldrar och övrig släkts åsikter om den 

tillkommandes såväl etniska som näringsmässiga tillhörighet. Det framkommer i 

intervjuer i etnologen Christina Åhréns avhandling Är jag en riktig same? Under 

hela uppväxten förekom indikationer från familj och släktingar att det förvänta-

des att den blivande maken, i det här fallet, skulle vara same. Vad informanten 

inte hade klart för sig var att det dessutom skulle vara ”rätt” same. En tonårsför-

älskelse resulterade i kraftiga reaktioner från föräldrar och släkt när det framkom 

att den som fångat informantens hjärta var jakt- och fi skesame och inte renskö-

tande same. Det framgick klart att för att värna om den samiska kulturen och 

traditioner krävdes att man höll sig till de egna.226

Endogami eller exogami i sydsamiskt område?

Undersökningen om huruvida etnisk endogami var rådande i sydsamiskt område 

omfattar 413 par som stod inför prästen i någon av lappförsamlingarna i Jämt-

landsfjällen under perioden 1746–1895. Studien uppvisar att en klar majoritet 

gifte sig inom sin egen grupp. Hela 97 % valde en samisk partner och i de fåtal 

fall äktenskap ägde rum med en icke-same var det samiska kvinnor som äktade 

utomstående män.227 Precis som tidigare forskning visat var det således kvinnor 

som i högre omfattning än män överträdde de kulturella gränserna och för sydsa-

miskt vidkommande var det just samiska kvinnor som gift sig med en icke-same. 

Vi vet dock av tidigare forskning att då lysning ägde rum noterades det i kvin-

nans hemförsamling,228 vilket kan förklara varför kvinnorna uppfattas som dem 

som överträtt församlingsgränser och kulturella gränser i högre grad. Om män-

nen gifte sig med en icke-samisk kvinna bör det följaktligen ha noterats i hennes 

224  Se bland annat: Hultblad, s. 192ff; Sköld (1998), s. 41.
225  Marainen, Johannes (1992),”Social stratification and marriage among the Saami in Talma and Könkämä, 

1901-1923”.  I: Readings in Saami history, culture and language III. Red. Roger Kvist, s. 96f.
226  Åhrén, s. 115ff.
227  Se Tabell 2 i Appendix.
228  Kvillner, Gunnar Gabriel (1969), ”En studie i giftermålsfält.” Fataburen, s. 61. Diskussion förs även om 

männens sk ”gömda” äktenskap med kvinnor från annan församling i Bulls avhandling, (2006 c), s. 53.
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hemförsamling och inte i mannens hemförsamling. Följden av detta är således att 

dessa eventuella äktenskap inte fi nns med i föreliggande undersökning.

Av fördelningen mellan ogifta kvinnor och män i församlingarna (Se Figur 4.3 

i kapitel Äktenskap i Sápmi) framgår att den senare delen av 1700-talet präglades 

av ett överskott på ogifta män, men att detta förhållande ändrades under 1800-ta-

let då istället kvinnorna utgjorde ett överskott. Mot slutet av undersökningsperio-

den har dock siffrorna svängt och männen var fl er till antalet. Den ojämna köns-

fördelningen i området borde ha inneburit att man var nödsakad att överträda de 

etniska gränserna för att fi nna sig en livskamrat. Att så få likväl gifte sig med en 

utomstående torde tyda på att de etniska gränserna i området var djupt rotade, 

en indikation om att äktenskap med någon utom den egna gruppen sågs som en 

sista utväg, detta trots en relativt ojämn fördelning mellan kvinnor och män. Att 

lappförsamlingarnas män blir allt äldre vid sitt första äktenskap kan betyda att 

äktenskap inom den egna gruppen var att beteckna som rådande norm i det syd-

samiska området.229 I avsaknad av en samisk maka väntade männen hellre med 

äktenskapet. Uppgifterna kan även tyda på att samerna faktiskt inte hade tillträde 

till en äktenskapsmarknad utanför den samiska kontexten. Detta förhållande ter 

sig rimligt med tanke på den segregation som församlingsuppdelning, tillsam-

mans med skilda näringar, språk och traditioner förmodligen gav upphov till.

Resultaten visar också att det i Jämtlandsfjällen fanns ett homogamt mönster 

vad gäller äktenskapspartnernas geografi ska hemvist.230 Man gifte sig helst inom 

sin egen församling och i 10 % av fallen kom makarna dessutom från samma ort.231 

I endast ungefär 17 % av äktenskapen stod individer från olika församlingar inför 

prästen. 

Dynamik eller komplexitet – äktenskapliga mekanismer 
i nordsamiskt område

Genom sina resor i lappmarkerna på 1870-talet skapade Gustaf von Düben sig 

en bild av förhållandena mellan samer och icke-samer. Hans uppfattning om gif-

termål i nordsamiskt område var att få äktenskap mellan samer och icke-samer 

ägde rum. Motståndet mot ”blandäktenskap” var störst bland den samiska befolk-

ningen. Han ansluter sig alltså till Læstadius’ utsaga 40 år tidigare. Inte mycket 

verkar ha förändrats genom åren, att döma av von Düben. Dock menade Læsta-

dius att det var icke-samerna (som författaren omnämnde som svenskar) som var 

229  Se kapitel Äktenskap i Sápmi.
230  Se Tabell 12.3 i Appendix.
231  Observera att det också inom gruppen som helt saknade notering kan 

ha funnits giftermålspartners som kom från samma ort.
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mest negativt inställda till äktenskap över de etniska gränserna. Von Düben dä-

remot omnämnde 40 år senare svenskarna som mindre nogräknade om huruvida 

den tillkommande var av icke-samisk börd eller ej. Vi ska dock komma ihåg att 

varken Læstadius eller von Düben, den förra missionär och den senare etnograf, 

underbyggde sina iakttagelser på systematiskt säkerställda undersökningar. Det 

är deras generella bild av giftermålsmönstret efter deras vistelse i området som 

framkommer i texterna. Hur förhållandena såg ut bland församlingarna i nord-

samiskt område 1758–1895, samt om förändringar sker över tid, ska undersökas 

närmare nedan.

Som framgår av Tabellerna 5.1 och 5.2 ingick en klar majoritet av samerna 

äktenskap med andra samer, särskilt uttalat var detta mönster i Karesuando och 

Jukkasjärvi församlingar. Bland dessa församlingars kvinnor visade sig endoga-

min vara särskilt omfattande bland de samiska kvinnorna. Vad gäller Karesuando 

är mönstret inte förvånande då majoriteten av befolkningen i församlingen under 

hela undersökningsperioden var just samer, därmed dominerade samer den po-

tentiella äktenskapsmarknaden. Man förvånas snarare av den höga andel icke-

samiska Karesuandokvinnor som gifter sig med en samisk man. Under 1800-ta-

lets första hälft gifte sig över 80 % av icke-samiska kvinnor med en samisk man. 

Karesuando beboddes av en väldigt liten icke-samisk population under perioden, 

vilket innebär att man kan misstänka att individer utan uppgift om etnisk till-

hörighet var av samisk härkomst. Förklaringen står dock förmodligen att fi nna i 

den ojämna könsfördelning som rådde i församlingen under tiden som studeras. 

Icke-samiska kvinnor var genomgående fl er än de icke-samiska männen, vilket 

förklarar varför kvinnorna var nödgade att söka sig utom sin egen grupp för att 

fi nna sig en make. 
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Tabell 5.1: Etnisk tillhörighet bland kvinnornas makar i de nordsamiska försam-
lingarna Karesuando, Jukkasjärvi, Gällivare och Jokkmokk samt fördelat mellan 
samisk, icke-samisk och okänd tillhörighet samt de tre vigselperioderna, vid ma-
karnas första äktenskap. Siffror inom parentes anger numerus, (N=4 534).

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet.

Vigselperiod Karesuandos samiska kvinnor  (N=727) 

Same Icke-same Okänt

1758-1799 79,2 %  (103) 0,8 %  (1) 20,0 %  (26) 

1800-1854 90,5 %  (287) 1,6 %  (5) 7,9 %  (25) 

1855-1895 86,1 %  (241) 0,7 %  (2) 12,6 %  (37) 

Karesuandos icke-samiska kvinnor (N=48) 

Same Icke-same Okänt

1758-1799 50,0 %  (2) - 50,0 %  (2) 

1800-1854 82,4 %  (14) 17,6 %  (3) -

1855-1895 66,7 %  (18) 25,9 %  (7) 7,4 %  (2) 

Jukkasjärvis samiska kvinnor (N=713) 

Same Icke-same Okänt

1758-1799 90,2 %  (101) 8,0 %  (9)   1,8 %  (2) 

1800-1854 85,5 %  (265) 10,6 %  (33) 3,9 %  (12) 

1855-1895 79,7 %  (232) 15,8 %  (46) 4,5 %  (13) 

Jukkasjärvis icke-samiska kvinnor (N=245) 

Same Icke-same Okänt

1758-1799 33,3 %  (6) 66,7 %  (12) -

1800-1854 30,0 %  (27) 66,7 %  (60) 3,3 %  (3) 

1855-1895 32,8 %  (45) 61,3 %  (84) 5,8 %  (8) 

Gällivares samiska kvinnor (N=826) 

Same Icke-same Okänt

1758-1799 81,0 %  (136) 11,3 %  (19) 7,7 %  (13) 

1800-1854 19,7 %  (248) 16,1 %  (50) 4,2 %  (13) 

1855-1895 68,6 %  (238) 27,4 %  (95) 4,0 %  (14) 

Gällivares icke-samiska kvinnor (N=717) 

Same Icke-same Okänt

1758-1799 43,3 %  (26) 53,3 %  (32) 3,3 %  (2) 

1800-1854 32,6 %  (47) 61,8 %  (89) 5,6 %  (8) 

1855-1895 15,0 %  (77) 80,9 %  (415) 4,1 %  (21) 

Jokkmokks samiska kvinnor (N=557) 

Same Icke-same Okänt

1758-1799 54,1 %  (40) 33,8 %  (25) 12,2 %  (9) 

1800-1854 75,5 %  (179) 18,6 %  (44) 5,9 %  (14) 

1855-1895 60,6 %  (149) 32,9 %  (81) 6,5 %  (16) 

Jokkmokks icke-samiska kvinnor (N=701) 

Same Icke-same Okänt

1758-1799 38,0 %  (38) 58,0 %  (58) 4,0 %  (4) 

1800-1854 36,7 %  (61) 61,4 %  (102) 1,8 %  (3) 

1855-1895 17,0 %  (74) 79,3 %  (345) 3,7 %  (16) 
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Av de makar som männen ingick äktenskap med (Tabell 5.2) kan vi se att det, 

precis som bland kvinnorna ovan, rådde en klar endogami bland samiska män. 

Liksom bland kvinnorna var det i Karesuando och Jukkasjärvi som endogama 

äktenskap dominerade. Karesuando hade dock en förvånande låg andel samiska 

män som gifte sig med samiska kvinnor under andra halvan av 1700-talet och 

förmodligen kan resultaten ses mot att det i gruppen ”okända” fi nns en hög an-

del samiska kvinnor representerade, som nämnts ovan. De bägge nästkommande 

vigselperioderna under 1800-talet visar på långt högre siffror där över 90 % av 

männen gifte sig med en samisk kvinna. I både Gällivare och Jokkmokk sjunker 

andelen endogama äktenskap under kolonisationens tidevarv.

Män och kvinnor ur den icke-samiska befolkningen överträdde de etniska 

gränserna i högre grad vid valet av äktenskapspartner. Vad som emellertid är ut-

märkande för den icke-samiska gruppen är det faktum att endogamin var relativt 

låg till att börja med, men att graden av endogami ökar i alla församlingar, undan-

taget Jukkasjärvi. Resultaten skulle kunna tyda på att gränserna mellan samer 

och icke-samer förstärks mot 1800-talets slut. Det kan emellertid bero på att ju 

fl er icke-samer som fl yttade in i området desto mer differentierades äktenskaps-

marknaden i så mån att potentiella makar fanns att få inom den egna gruppen. 

Men behövde inte längre överträda etniska och kulturella gränser för att fi nna en 

livskamrat. 

Vi kan således se att det mönster Læstadius observerade i början av 1800-

talet, och som också von Düben knöt an till på 1870-talet var rådande, med den 

distinktionen att den slutna äktenskapsmarknaden svängt. I början av undersök-

ningsperioden utgjorde samerna den grupp där äktenskap inom den egna grup-

pen var som störst. I slutet av 1800-talet uppvisade icke-samerna ett större mått 

av endogami. Det mönster dessa resenärer i lappmarken fann under 1800-talet 

stämde följaktligen inte helt med verkligheten.

Generellt sett visade analysen att det endogama mönstret under 1800-talets 

gång började luckras upp och giftermål mellan samer och icke-samer förekom i 

större utsträckning än tidigare. Ackulturationsprocessen fortgick och förde samer 

och icke-samer närmare varandra, men i slutet av kolonisationsprocessen var in-

tegrering i ökande grad, snarare än assimilering resultatet. Detta kan sannolikt 

förklaras av att en allt större andel samer slog sig ner som nybyggare och därefter 

frångick sin gamla näring och därmed de gamla traditionerna att gifta sig med 

varandra, dels med att en allt större andel av befolkningen mot slutet av under-

sökningen var icke-samer och den potentiella äktenskapsmarknaden utvidgats. 

Vi kan alltså fi nna att det bör ha varit såväl näringsmässiga som demografi ska 

orsaker likväl som de socialpsykologiska orsaker, som ackulturationsteoretikerna 

problematiserat, till att äktenskapsmarknaden breddats vid 1800-talets slut. 
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Tabell 5.2: Etnisk tillhörighet bland männens makar i de nordsamiska försam-
lingarna Karesuando, Jukkasjärvi, Gällivare samt Jokkmokk fördelat mellan 
samisk, icke-samisk och okänd tillhörighet samt de tre vigselperioderna, vid ma-
karnas första äktenskap. Siffror inom parentes anger numerus, (N=4 351).

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet.

Vigselperiod Karesuandos samiska män (N=708) 

Same Icke-same Okänt

1758-1799 71,5 %  (103) 1,4 %  (2) 27,1 %  (39) 

1800-1854 94,4 %  (287) 4,6 %  (14) 1,0 %  (3) 

1855-1895 92,7 %  (241) 6,9 %  (18) 0,4 %  (1) 

Karesuandos icke-samiska män (N=19) 

Same Icke-same Okänt

1758-1799 50 %  (1) 50 %  (1) -

1800-1854 62,5 %  (5) 37,5 %  (3) -

1855-1895 22,2 %  (2) 77,8 %  (7) -

Jukkasjärvis samiska män (N=682) 

Same Icke-same Okänt

1758-1799 92,7 %  (101) 5,5 %  (6) 1,8 %  (2) 

1800-1854 89,5 %  (265) 9,1 %  (27) 1,4 %  (4) 

1855-1895 83,8 %  (232) 16,2 %  (45) -

Jukkasjärvis icke-samiska män (N=245) 

Same Icke-same Okänt

1758-1799 40,9 %  (9) 54,5 %  (12) 4,5 %  (1) 

1800-1854 35,5 %  (33) 64,5 %  (60) -

1855-1895 35,4 %  (46) 64,6 %  (84) -

Gällivares samiska män (N=779) 

Same Icke-same Okänt

1758-1799 81,4 %  (136) 15,6 %  (26) 3,0 %  (5) 

1800-1854 83,5 %  (248) 15,8 %  (47) 0,7 %  (2) 

1855-1895 75,6 %  (238) 24,4 %  (77) -

Gällivares icke-samiska män (N=706) 

Same Icke-same Okänt

1758-1799 35,8 %  (19) 60,4 %  (32) 3,8 %  (2) 

1800-1854 36,0 %  (50) 64,0 %  (89) -

1855-1895 18,5 %  (95) 80,7 %  (415) 0,8 %  (4) 

Jokkmokks samiska män (N=549) 

Same Icke-same Okänt

1758-1799 47,1 %  (40) 44,7 %  (38) 8,2 %  (7) 

1800-1854 74,6 %  (179) 25,4 %  (61) -

1855-1895 66,5 %  (149) 33,0 %  (74) 0,4 %  (1) 

Jokkmokks icke-samiska män (N=663) 

Same Icke-same Okänt

1758-1799 28,4 %  (25) 65,9 %  (58) 5,7 %  (5) 

1800-1854 29,9 %  (44) 69,4 %  (102) 0,7 %  (1) 

1855-1895 18,9 %  (81) 80,6 %  (345) 0,5 %  (2) 
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Skogs- och fjällsamiska giftermål – Jokkmokks församling
i närbild

Även inom den samiska kontexten har man i tidigare studier uppmärksammat ett 

endogamt giftermålsmönster; fjällsamer gifte sig med fjällsamer och skogssamer 

med skogssamer. Detta endogama giftermålsmönster har ansetts ha olika anled-

ningar, där framförallt levnadssätt stått i förgrunden, men också en statusskillnad 

mellan de bägge näringarna har framkommit. Fjällsamerna, som ofta hade långt 

större renhjordar än skogssamerna, har befunnits ha högre status än de förra, 

vilket också skulle vara en av anledningarna till att äktenskap mellan de båda 

grupperna var sällsynta. I de fall äktenskap mellan skogssamer och fjällsamer 

ägde rum grundades dessa på överenskommelser om beten och lappskatteland.232 

För att undersöka huruvida äktenskap mellan de bägge grupperna ägde rum 

eller inte har Jokkmokks församling valts ut. Anledningen till att just denna för-

samling granskas närmare är att där fanns fyra större byar, Tuorpon, Sirkas, Jokk-

mokk233 samt Sjokksjokk, där de två förra beboddes av fjällsamer och de senare 

beboddes av skogssamer.234 Församlingen lämpar sig alltså väl för att undersöka 

huruvida fjällsamer och skogssamer gifte sig med varandra eller ej. 

Undersökningen baseras således på individer som antecknats med en boende-

ort som anger att de var hemmahörande i någon av de fyra byarna vid giftermålet. 

De som angetts med annan bostadsort, eller ingen alls,235 har följaktligen räknas 

till gruppen som ej kvalifi cerat sig till undersökningen. Som framgår av Tabell 5.3 

ingicks endast ungefär 30 % av församlingens samtliga äktenskap av personer 

från de undersökta byarna, dock betraktas antalet giftermål som ingås av per-

soner från respektive by som tillräckligt omfattande för att urskilja tendenser av 

giftermålsmönstret i byarna. 

Tidigare studier har omtalat att fjällsamerna var benägna att gifta sig med var-

andra, vilket också denna undersökning visar. De fjällsamiska byarnas invånare 

gifte sig hellre med någon från de fjällsamiska byarna än de skogssamiska. Star-

kast var endogamin i Sirkas by, där nära 60 % av kvinnorna och 67 % av männen 

gifte sig inom den egna byn. Även i Tuorpon var endogamin vanlig där hälften av 

äktenskapen ingicks inom byn. I båda fjällsamiska byarna ingick majoriteten av 

både kvinnorna och männen äktenskap med någon av de fjällsamiska byarna.236 

232  Fjellstöm (1986), s. 37; Hultblad, s. 143; Marainen, s. 96f.
233  De som angetts som boende i Jokkmokks kyrkby eller Jokkmokks kyrkoplats 

ingår inte i undersökningen som varandes skogssamer från Jokkmokks by. De som 
bebodde kyrkbyn hörde till kyrkan och skolans män och deras familjer.

234  Kvist (1989 b), s. 125.
235  Bland kvinnorna saknade 431 helt boendeort i källorna, för männen 

saknades 500 angivelser om boendeort vid vigseln.
236  65,7 % av kvinnorna i Tuorpon och 72,5 % av kvinnorna i Sirkas ingick äktenskap med 

en man från någon av de fjällsamiska byarna. 71,8 % av männen i Tuorpon och hela 
78,7 % av männen i Sirkas gifte sig med en kvinna från en fjällsamisk by.
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Trots att det är relativt få giftermål i studien uppvisar alltså resultaten ett klart 

endogamt vigselmönster bland fjällsamerna.

Tabell 5.3: Mannens och kvinnans boendeort vid vigseln i Jokkmokks församling, 
1758–1895 (N=1 687). Kursiverade siffror anger giftermål inom samma by.

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet.
Kommentar: Korstabellen läses genom att kvinnornas boendeort är angiven vertikalt och männens horisontellt. 
* Ej kval/kvalificerade anger att boendeorten inte återfinns i källorna eller att annan ort angivits än de fyra undersökta 
byarna som ingår i studien: Jokkmokk, Sjokksjokk, Tuorpon och Sirkas.

Bland äktenskapen i de skogssamiska byarna Jokkmokk och Sjokksjokk uppvisa-

des inte samma endogami som bland de fjällsamiska. Resultaten pekar mot det 

faktum att skogssamerna inte fäste lika stor vikt vid näringsmässiga och sociala 

skillnader som var fallet bland fjällsamerna. Eftersom man förde ett mer statio-

närt liv samt förmodligen också hade en närmare kontakt med bofasta invånare 

i församlingen sågs äktenskap mellan skogssamer och icke-samer som mindre 

uppseendeväckande. Forskning har visat att olika grupper som lever närmare var-

andra geografi skt och därmed har större chans till interaktion också har större 

möjlighet att gifta sig över de etniska gränserna.237 Detta kan vara en förklaring 

till varför skogssamer uppvisade större benägenhet att gifta sig med en icke-same 

237  Kalmijn (1998), s. 402f.

Kvinnans

boendeort

Mannens boendeort 

Jokkmokk

(Skogssamisk) 

Sjokksjokk 

(Skogssamisk) 

Tuorpon

(Fjällsamisk)

Sirkas 

(Fjällsamisk)

Ej

kval* Totalt:

% av kvinnorna 

% av männen

Jokkmokk

(Skogssamisk) 

23

27,4 % 

36,5 %

3

3,6 % 

4,7 % 

18

21,4 % 

16,4 % 

4

4,8 % 

2,7 % 

36

42,9 % 

2,8 % 

84

100 % 

5,0 % 

% av kvinnorna 

% av männen

Sjokksjokk 

(Skogssamisk) 

1

1,6 % 

1,6 % 

26

40,6 % 

40,1%

2

3,1 % 

1,8 % 

14

21,9 % 

9,3 % 

21

32,8 % 

1,6 % 

64

100 % 

3,8 % 

% av kvinnorna 

% av männen

Tuorpon

(Fjällsamisk)

17

15,3 % 

27,0 % 

2

1,8 % 

3,1% 

56

50,4 % 

50,9 %

17

15,3 % 

11,3 % 

19

17,1 % 

1,5 % 

111

100 % 

6,6 % 

% av kvinnorna 

% av männen

Sirkas 

(Fjällsamisk)

4

2,3 % 

6,3 % 

17

9,9 % 

26,7 % 

23

13,5 % 

20,9 % 

101

59,1 % 

67,3 %

26

15,2 % 

2,0 % 

171

100 % 

10,1 % 

% av kvinnorna 

% av männen

Ej

kvalificerade* 

18

1,4%

28,6 % 

16

1,3 % 

25,0 % 

11

0,9 % 

10 % 

14

1,1 % 

9,3 % 

1198

95,3 % 

92,2 %

1257

100 % 

74,5 % 

% av kvinnorna 

% av männen 

Totalt:

3,7 % 

100 % 

63

3,8 % 

100 % 

64

6,5 % 

100 % 

110

8,9 % 

100 % 

150

77,1 % 

100 % 

1300 

100 % 

100 % 

1687
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än fjällsamerna. De sistnämnda levde i högre grad ett liv i fjällområdena tillsam-

mans med sin renhjord medan skogssamerna höll till nere i skogslandet, i när-

mare anknytning till nybyggarna.

Figur 5.1: Karta över Lule lappmark ca 1760.

Källa: Kvist (1989 a), s. 16.

Sett till giftermålen mellan de skogssamiska och fjällsamiska byarna återfi nns ett 

mönster. Trots att man inte gärna gifte sig över näringsgränserna förekom dock 

äktenskap mellan fjällsamebyarna och skogssamebyarna. Hela 27 % av männen 

från Jokkmokk och Sjokksjokk gifte sig med en fjällsamisk kvinna. Bland skogssa-

miska kvinnor var siffrorna något lägre, ungefär 22 % gifte sig med en fjällsamisk 

man. Geografi sk närhet förefaller viktig vid valet av äktenskapspartner, väldigt få 

äktenskap ägde rum mellan byar som låg på längre distans från varandra, såsom 

var fallet för Sirkas och Jokkmokk samt Tuorpon och Sjokksjokk.

Avslutande diskussion

Undersökningen har i stort bekräftat och nyanserat tidigare studier. Geografi sk, 

etnisk och näringsmässig homogenitet förelåg under hela undersökningsperio-

den vad gäller giftermålsmönstret. Resultaten befanns vidare äga giltighet för 
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både syd- och nordsamiskt område och styrker empiriskt i någon mån de utsagor 

Læstadius och senare von Düben gjorde under 1800-talet om det endogama gif-

termålsmönstret mellan samer och icke-samer. Dock fanns vissa särdrag mellan 

nord- och sydsamiskt område samt mellan de olika församlingarna i norr, vilket 

skall diskuteras närmare nedan.

För sydsamisk del framträdde en klar homogenitet, hela 80 % gifte sig med 

någon inom den egna församlingen. Resultaten ses dock inte som förvånade då 

lappförsamlingarnas invånare skulle vara samer. I nära 10 % av äktenskapen kom 

båda kontrahenterna dessutom från samma ort. Att giftermålsmönstret var så 

församlingshomogent var något överraskande med tanke på att de jämtländska 

lappförsamlingarna snarare var av administrativ art än geografi sk. Detta tyder 

på att kyrkhelger och liknande sammankomster kan ha utgjort en betydande äk-

tenskapsmarknad, man möttes nämligen inom församlingen vid dessa tillfällen. 

De marknader som anordnades en eller ett par gånger om året, där man möttes 

över församlingsgränserna, verkar sålunda inte ha haft lika stor betydelse. Detta 

var troligen en konsekvens av att det var av vikt att hålla samman släkten och 

renbeten. 

Det etniskt endogama mönstret i sydsamiskt område står förmodligen att 

fi nna i den uppdelning som rådde mellan samer och icke-samer församlingsvis. 

Den segregation som uppkommit mellan befolkningen i lappförsamlingarna och 

de svenska grannförsamlingarna kan bero på den uppdelning kyrka och stat gjort 

mellan samer och icke-samer. I stället för att bägge grupperna möttes inom för-

samlingen och därmed integrerades och assimilerades, vilket torde vara följden av 

en befolkning hörande till samma församling på lika villkor, följde i stället segre-

gering, där äktenskap mellan grupperna uteblev. 

Även för nordsamiskt vidkommande återfanns ett endogamt giftermålsmöns-

ter, som dock inte visade sig vara lika utmärkande som i sydsamiskt område. 

Nordsamiskt område uppvisade ett giftermålsmönster som förändrades över tid, 

från en relativt sluten samisk äktenskapsmarknad, till en något mer sluten icke-

samisk. Detta skulle kunna ha såväl näringsmässiga som demografi ska orsaker i 

så mån att det för den icke-samiska delen av befolkningen till att börja med helt 

enkelt inte fanns en äktenskapsmarknad stor nog för att fi nna en maka bland de 

egna. De icke-samiska männen hade att välja mellan att vänta med äktenskapet 

eller överträda etniska och kulturella gränser. I takt med kolonisationsprocessens 

framskridande kan vi alltså fi nna att en mer differentierat sammansatt befolk-

ning i församlingarna i förlängningen gav ett mer dynamiskt giftermålsmönster, 

precis som Aikio fann i norra Finland.
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Den specialstudie som gjordes av Jokkmokks församling för att se huruvida 

ett endogamt giftermålsmönster förekom även inom den samiska kontexten, visa-

de att fjällsamerna i jämförelse med skogssamerna var de som var mest benägna 

att gifta sig med varandra. Dock går det inte att uteslutande dra paralleller till 

näringsmässiga skäl, eftersom då äktenskap ägde rum mellan skogssamisk och 

fjällsamisk by låg de båda byarna i direkt anslutning till varandra. Detta torde 

betyda att även om huvudnäringen var av betydelse saknade uppenbarligen inte 

geografi sk närhet vikt då man sökte sin livspartner. 

Bland de strategier som påtalats från afrikanska klansamhällen, där balans 

mellan djurbestånd och familjestorlek var ett måste för överlevnaden, utgjorde 

giftermålsstrategier en betydande del i upprätthållandet av sociala nätverk.238 Att 

det likt dagens afrikanska hjordägande befolkning fanns liknande tankegångar 

kring familjens överlevnad i norra Norrlands inland under 1700- och 1800-talen 

kan tas för troligt.  Ingen social välfärd fanns att vända sig till i tider av nöd, utan 

man var beroende av den närmaste omgivningen då livet bjöd på svårigheter. Al-

lianser och nätverk upprätthölls även i denna miljö av giftermålsstrategier där 

etniska och kulturella mekanismer hade stor betydelse. Huruvida dessa blir satta 

ur spel bland samer som bytte näring och slog sig ner som nybyggare skall under-

sökas i följande kapitel.

238  Dyson-Hudson R., Meekers D. och Dyson-Hudson N., s. 22f.
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6. DE SAMISKA NYBYGGARNAS GIFTERMÅLSMÖNSTER

Lars Pålsson239 föddes i skogssamebyn Sjocksjock i Jokkmokks för-

samling 1818 som det sjunde barnet i en syskonskara på tolv. Föräld-

rarna Påhl och Inga var båda samer, men i lysnings- och vigselläng-

den är Lars angiven som ”nybyggestillträdare”, ett tecken på att en 

nybyggesanläggning låg inom en snar framtid. Lars tillkommande, 

Christina Michaelsdotter,240 föddes i Kåikul i Jokkmokk 1828. För-

äldrarna, Michael och Carin, var båda av samisk börd, men hade 

slagit sig ner som nybyggare och Christina var deras sjätte barn. 

Vid parets vigsel, som ägde rum på juldagen 1847, var Lars var 

nära 30 år och Christina 20 år. Direkt efter vigseln fl yttade Lars 

till Christinas hemort. De två bröder som fötts före Christina i sys-

konskaran hade bägge avlidit före ett års ålder och därmed fanns 

endast en bror kvar i livet. Christinas äldre systrar hade gift sig 

och fl yttat till sina respektive makars nybyggen. En yngre syster 

hade avlidit endast tre månader gammal. Det fanns alltså möjlig-

het för Christina och hennes nyblivne man att slå sig ner i hennes 

hembygd som nybyggare, vilket också avspeglas i vigsellängden. 

Tio månader efter vigseln nedkommer Christina med parets första 

dotter, Inga Stina. Hon avlider dock endast en vecka gammal. De 

nästkommande två döttrarna, Elsa Kajsa och Inga Stina, föddes år 

1849 respektive 1853. Döttrarna gifte sig med varsin arbetare, vilka 

bägge två fl yttade till familjens nybygge. År 1893, då Lars var 74 år 

gammal, avled han och efterlämnade änkan Christina som vid käll-

registreringens slut 1897 levde tillsammans med dottern Elsa Kajsa 

och hennes familj på nybygget i Kåikul.

239 DDB-id: 818003522, Jokkmokk.
240 DDB-id: 828004124, Jokkmokk. 
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Fallet ovan exemplifi erar det tidigare forskning angett, att ett betydande antal av 

dem som slog sig ner som nybyggare i själva verket var samer som av olika anled-

ningar bestämt sig för ett mer bofast liv. Anledningarna kunde vara en decimerad 

renhjord till följd av dåliga betesår eller rensjukdomar, vilka kunde ge upphov 

till att renhjorden minskades så till den grad att det inte längre var möjligt att 

livnära sig uteslutande på den. Ett annat anfört skäl var helt enkelt att man var 

tvungen att muta in ett nybygge för att skydda sina jakt- och fi skerättigheter på 

sitt lappskatteland.241 Att det många gånger var samer som tog upp ett nybygge 

och slog sig ner som jordbrukare beskriver även historikern Lennart Lundmark, 

som menar att man i samband med att man slog sig in på den jordbrukande ba-

nan också övergav de samiska näringarna och slutade identifi era sig som same.242 

Samtidigt fi nns källor som indikerar att samer som gav upp sitt nomadiserande 

liv ofta fortsatte att inneha renar, då med skötesrenar hos sina nomadiserande 

grannar,243 vilket skulle tala för att samerna även i fortsättningen tillvaratog sitt 

kulturella ursprung. 

Observationer och utsagor från den svenska lappmarken anger att det fanns 

ett motstånd till giftermål mellan svenskar och samer. Om samen däremot antagit 

svenska seder och bruk blev barriären mellan dem och svenskarna lägre. De så 

kallade mecallianserna mellan nybyggare och same innebar en snabb förändring 

och redan efter någon generation var det samiska kulturarvet i det närmaste ut-

plånat.244 

Huruvida samer som ändrade sin huvudnäring även övergav samiska kultu-

rella och etniska preferenser i samband med äktenskapet behandlar denna delstu-

die. Anledningen till att dessa individer är av intresse beror på att de gestaltar 

dem som har bytt livsbana och kan indikera förändrat giftermålsbeteende under 

inverkan av kolonisationsprocessen. Vad som framförallt studeras nedan är om 

deras giftermålsmönster avviker från de nomadiserande samerna vad gäller gif-

termålsålder, vem de gifter sig med och huruvida åldersskillnaden mellan makar-

na skiljer sig åt. I ett sista skede av kapitlet kommer också en tvärsnittsstudie att 

presenteras för att bredda bilden av de samiska nybyggarnas giftermålsbeteende. 

För att fylla syftet att studera kolonisationsprocessen kommer även förändringar 

över tid att ingå i studien, vilka gestaltas av de två senare vigselperioderna som 

introducerades i tidigare kapitel.245 I denna delundersökning ingår således åren 

1800–1895 samt den nordsamiska befolkningen vilken representeras av försam-

241 Se bland annat Bylund, s, 87; Campbell, s. 90 & 254f; samt Hultblad, s. 168f.
242 Lundmark (1998), s. 70.
243 Campbell, s. 241.
244 Von Düben, s. 200f; Hultblad, s. 194; Journal af Petrus Læstadius, s. 164f.  
245 I den första vigselperioden fanns alltför få samer som slagit sig ner som nybyggare för att en fruktbar 

analys skulle vara genomförbar. Således har den första vigselperioden 1758-1799 plockats bort ur 
undersökningen. Återstår den andra vigselperioden 1800-1854, samt den tredje vigselperioden 1855-1895. 



93

ÄKTENSKAP I SÁPMI

lingarna Karesuando, Jukkasjärvi, Gällivare samt Jokkmokk. Eftersom få uppgif-

ter om eventuella samiska nybyggare föreligger från de sydsamiska församling-

arna, utelämnas dessa i denna del av undersökningen. 

Urval och metodologiska överväganden

Eftersom yrkestitlar vanligtvis tilldelats män i kyrkoböckerna men mera sällan 

kvinnorna, har kohorten genererats från männens yrkesnotering för denna del av 

undersökningen. I denna grupp ingår 386 män ur avhandlingens giftermålsko-

hort som har en notering i kyrkoboksmaterialet som varandes samer, men som 

också äger en yrkestitel som anger att de förde ett bofast liv. Gruppen domineras 

av jordägande män, det vill säga nybyggare, bönder och hemmansägare, men ut-

valda är också individer med yrkestitel såsom handlande, kateketer, folkskollärare 

och skomakare etcetera.246 För att underlätta kommer denna grupp i det följande 

att kallas för nybyggarsamer, eftersom de inte är att beteckna som nomadiserande 

samer. Denna förenkling kan verka ologisk eftersom man då likställer till exempel 

handlande med bönder, men eftersom syftet är att studera de samer som förde ett 

bofast liv får valet anses som befogat.247

Avhandlingens omfattande källmaterial i form av kyrkoböcker har inneburit 

att den nybyggarsamiska kohorten valts ut med hjälp av ett antal variabler och 

beroende på de val som gjorts för urvalet bör det fi nnas en medvetenhet om att det 

kan fi nnas män som inte härstammar från den samiska befolkningen. De priori-

teringar som genomförts har gjorts med intentionen att med så stor säkerhet som 

möjligt fi nna den grupp som studien avser att undersöka.248 

För att fördjupa studien av nybyggarsamerna genomförs en tvärsnittstudie. 

Denna består av kyrkoboksuppgifter som inte fanns att tillgå i avhandlingens da-

toriserade källmaterial och kan därmed skapa en djupare bild av det nybyggar-

samiska giftermålsmönstret. Tiden för tvärsnittet utgörs av åren 1846–1850 och 

består av äktenskap ingångna av nybyggarsamiska män i de nordsamiska försam-

lingarna Karesuando, Gällivare, Jokkmokk samt Jukkasjärvi. Tidsperioden har 

valts då man enligt tidigare källor kan se en viss utbredning av antalet nybyggen 

vid mitten av 1800-talet som anlagts av samiska män.249 Samtidigt medger käl-

lorna en möjlighet att följa paren fram till 1895.

246 De män som angetts endast med yrket dräng finns inte med i urvalet. Detta kommer sig av 
att en dräng, precis som det kan indikera att personen innehade en drängtjänst, likväl kan 
antyda att det var en ung man. Även medhjälpare inom renskötseln kallades drängar.

247 Sålunda utgår denna undersökning inte från den socialgruppsindelning som gjorts i demografiska 
undersökningar som avser att spegla sociala skillnader i ett samhälle. Här särskiljs istället 
bofast och nomadiserande livsstil för att studera kulturella skillnader dem emellan.

248 Det bör också finnas en medvetenhet om att ett yrke inte är ett statiskt tillstånd, utan kan förändras över tid.
249 Bylund, s. 223; Hultblad, s. 193.
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I tidigare studier över åldershomo- respektive heterogenitet har man menat 

att en ökande andel åldershomogena äktenskap visat på ett större mått av gifter-

mål byggda på romantiska ideal. Ett äktenskap mellan jämnåriga ökar helt enkelt 

sannolikheten att kärlek ligger till grund för förhållandet då den giftasvuxne har 

ett större individuellt val, fritt från familj och övrig släkts påverkan på den fram-

tida partnern. Ett äktenskap med stor åldersdifferens däremot, pekar på att det 

fanns bakomliggande strategier för det stundande äktenskapet.250

Nybyggarsamernas giftermål under kolonisationens tidevarv

Som framgår av Tabell 6.1 ökar andelen äktenskap ingångna av män ur den ny-

byggarsamiska gruppen i takt med kolonisationsprocessen. Andelen äktenskap 

speglar alltså den allt större andelen nomadiserande samer som slår sig ner som 

nybyggare. I början av 1800-talet återfi nns den största andelen nybyggarsamer 

som ingick äktenskap i Gällivare församling. Andelen kan indikera det uppsving 

trakten fi ck i den begynnande gruvindustrin. Mot slutet av undersökningen upp-

visar Jukkasjärvi och Karesuando den i särklass högsta andelen nybyggarsamer 

som gifte sig i församlingarna. Det var också dessa två församlingar som påver-

kades i hög grad av norska samers infl yttning från mitten av 1800-talet vilket 

innebar försämrade möjligheter för fortsatt rennäring och nomadism för försam-

lingsborna.251  

Tabell 6.1: Andel av det totala antalet registrerade vigslar ingångna av en man 
ur den nybyggarsamiska gruppen fördelade mellan två vigselperioder, samt för-
samlingarna Karesuando, Jukkasjärvi, Gällivare samt Jokkmokk 1800–1895, 
(N=386).

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet.
* Andel av det totala antalet äktenskap som ingicks i församlingen genom hela undersökningen. 

250 Shorter, Edward (1975), The Making of the Modern Family. Basic Books, Inc., Publishers. New 
York, s.154; Van de Putte, Bart & Matthijs, Koen (2001),”Romantic love and marriage. A study of 
age homogamy in 19th century Leuven.” Reuve Belge d’Historie Contemporaine 31, s.611ff; Van 
Poppel, Frans, Liefbroer, Aart C., Vermunt, Jeroen K., Smeenk, Wilma (2001), “Love, necessity and 
opportunity: Changing patterns of marital age homogamy.” Population Studies, 55:1, s. 1-13.

251 Ruong (1937), s. 27ff. 

1800-1854 1855-1895 Total andel*

Karesuando 6,2 % 11,8 % 9,0 % 

Jukkasjärvi 5,0 % 11,8 % 8,4 % 

Gällivare 8,1 % 8,7 % 8,5 % 

Jokkmokk 6,2 % 5,4 % 5,7 % 

Totalt: 6,5 % 8,8 % 7,8 % 
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Att Jokkmokk däremot uppvisar minst andel nybyggarsamer som ingick äk-

tenskap och därmed kan återspegla andelen samer som valt ett nybyggarliv fram-

för det nomadiska förvånar, med tanke på att församlingen bestod av två skogssa-

miska byar. Enligt tidigare forskning var det skogssamerna som var mer benägna 

att slå sig ner som nybyggare då deras huvudnäring gränsade till ett jordbruksba-

serat liv och man även i fortsättningen kunde kombinera renägande med ett bofast 

liv.252 På grund av kombinationsnäringen kan det fi nnas en viss underregistrering 

i kyrkoböckerna av nybyggarsamer i området. Skogssamer som övergett rennä-

ringen för jordbruk kan möjligen i fortsättningen av prästen noterats som same, 

något som i sin tur kan förklara de få registrerade vigslarna i Jokkmokk. 

Nybyggarsamernas ålder vid första äktenskapet

Tidigare forskning över giftermålsmönstret i Sverige har visat på sjunkande 

giftermålsåldrar fram till 1800-talets slut.253 I motsats till det visade studien av 

medelåldern vid det första äktenskapet i Norrlands inland på ökande vigselåldrar 

under 1800-talet. Vid en uppdelning mellan samer och icke-samer samt mellan 

de undersökta församlingarna framkom att samerna var den grupp där gifter-

målsåldrarna generellt höjdes som mest, och i vissa församlingar dessutom mar-

kant.254

Tabell 6.2: Medelvigselålder vid första äktenskapet samt åldersdifferens bland 
nybyggarsamiska män och deras makar, fördelat mellan två vigselperioder i de 
nordsamiska församlingarna Karesuando, Jukkasjärvi, Gällivare samt Jokk-
mokk, 1800–1895, (N=680).

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet.
Kommentar: De individer som saknar födelsedatum i källorna finns inte med i denna tabell. 
*Anledningen till att kvinnorna är fler beror på att de i större utsträckning än männen ingick sitt första äktenskap i 
urvalet.
**Åldersdifferens i medeltal mellan makarna.

Medelåldern vid det första äktenskapet bland de 386 bofasta samer som analyse-

ras här visade sig, precis som bland hela nordsamiska befolkningen, generellt öka 

över tid. Nära tre år skiljde männen som gifte sig under 1800-talets första hälft, 

252 von Düben, s. 464; Kvist (1989 b), s. 125-128.
253 Se bland annat Lundh (2003), s. 44-49; Winberg, s. 215f.
254 Se kapitel Äktenskap i Sápmi.

Kvinnor Män Åldersdifferens** 

1800-1854 25,7 27,8 2,6

1855-1895 26,9 30,3 5,3

N: 355 325 379
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från dem som gifte sig mot slutet av seklet. Bland kvinnorna som de nybyggarsa-

miska männen äktade ökade medelåldern vid första äktenskapet marginellt.

Studien visar att samerna generellt blev allt äldre när de ingick sitt första äk-

tenskap, vare sig man var nomadiserande eller bofast, vilket borde indikera att 

giftermålsåldern snarare var kulturellt betingad än näringsmässigt. Att nybyg-

garsamerna dessutom gifte sig senare än de nomadiserande kan tyda på att tradi-

tionella samiska giftermålsstrategier, där social status tillsammans med renantal 

var viktiga, blev satta ur spel bland nybyggarsamerna. Det fanns inte längre en 

stor expanderande renhjord att ta hänsyn till i förhandlingar föräldrar emellan. 

Den åldersdifferens mellan makarna som kännetecknade den nybyggarsamis-

ka gruppen i det norrländska inlandet visar på ökande skillnad i ålder över tid, 

vilket således skulle tala för att det snarare var andra faktorer än känslomässiga 

som styrde äktenskapet. Bland nybyggarsamerna var följaktligen föräldrarnas in-

blandning i ungdomarnas framtida giftermål betydande mot slutet av 1800-talet. 

Tillsammans med allt högre giftermålsåldrar samt ökande åldersskillnader mel-

lan makarna kan resultatet dock även indikera att en nybyggarsamisk man inte 

var att föredra framför en same som fortfarande ägnade sig åt rennäring.

Endogami eller exogami bland samiska nybyggare?

Det är alldeles omöjligt, att en Lapp, så länge han förblifver Lapp, kan få en 

Svensk fl icka, och äfven om han gifver sig till Svensk, det vill säga antar Svenska 

språket, klädedrägten och lefnadssättet samt blir nybyggare, så håller det nog 

hårdt ändå. […] Och äfven en för detta Lapp har att befara korgen, när han friar 

till en nybyggares dotter. […] Men det förändrade lefnadssättet åstadkommer 

snart en stor förändring. I andra generationen är man redan fullkomlig Svensk, 

och i den tredje är den Lappska härkomsten alldeles glömd.255

Så här beskrev Petrus Læstadius förhållandena i Lappland efter sin tjänstgöring 

som missionär under 1820-talet. Kulturella uttryck som nomadiserande levnads-

sätt och traditionell samisk kolt hade sålunda, enligt författaren, stor betydelse 

för utsikterna om eventuellt framtida äktenskap med en icke-same. Læstadius’ 

uttalande antyder att nybyggarsamerna i högre grad än nomadiserande föredrog 

att gifta sig med en kvinna ur den bofasta nybyggargruppen och till följd därav var 

mer benägna att fi nna sin partner utanför den egna gruppen.

255 Journal af Petrus Læstadius, s. 164f.  



97

ÄKTENSKAP I SÁPMI

Studien från föregående kapitel uppvisade ett endogamt giftermålsmönster 

bland samerna. Andra forskare som funnit liknande resultat har framförallt an-

fört tre huvudanledningar till att så var fallet, nämligen skillnader i levnadssätt, 

språk samt näringsliv.256  Mot bakgrund av dem och i linje med Læstadius’ utta-

lande kan man på goda grunder misstänka att samer som slagit sig ner för ett mer 

bofast liv, och därmed också till stor del förändrat sitt sätt att leva, också i högre 

grad frångick endogama giftermålstraditioner. Frågan är alltså vem samiska ny-

byggare gifte sig med?

Tabell 6.3: Andel nybyggarsamiska män som gifte sig med icke-samiska res-
pektive samiska kvinnor i Karesuando, Jukkasjärvi, Gällivare samt Jokkmokk, 
1800–1895.

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet.

Som framgår av Tabell 6.3 utgjorde samiska kvinnor en majoritet av de nybyg-

garsamiska männens tillkommande, drygt 83 % av kvinnorna var samer. Vid en 

uppdelning av församlingarna framträder Gällivare där 91 % av kvinnorna som 

gifte sig med en nybyggarsamisk man tillhörde den samiska befolkningen. I Juk-

kasjärvi och Karesuando var ungefär 82 % av kvinnorna samiska. Att siffrorna 

från de två senare församlingarna även här överrensstämmer, precis som i Tabell 

6.1 där andelen äktenskap som ingicks av nybyggarsamiska män redovisades, be-

fäster den allt större problematik som följde norsk samisk infl yttning i mitten av 

1800-talet. Församlingsbornas förutsättningar för ett rennomadiskt liv förändra-

des då trängsel och konkurrens om renbetesmarker uppstod. Ett nybygge återstod 

som alternativ. Fortsättningsvis gifte de sig med en samisk kvinna, vilket antyder 

att nybyggarsamerna ändå ville hålla fast vid gamla seder och bruk trots att de 

förändrat sitt liv näringsmässigt. Vi ska också hålla i minnet att den samiska be-

folkningen var i kraftig majoritet fram till 1800-talets slut, vilket talar för att den 

potentiella äktenskapsmarknaden till stor del bestod av samer.257  

256 Se bland annat: Hultblad, s. 192ff; Sköld (1998), s. 41.
257 Se Appendix Befolkningsutveckling fördelat mellan samer och icke-samer för respektive församling.

Nybyggarsamiska män Andel 

Icke-samiska kvinnor 59 15,3 %

Samiska kvinnor 322 83,4 %

Oidentifierad grupp 5 1,3 %

N: 386 100 % 
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Tabell 6.4: Andel nybyggarsamiska män som gifte sig med samiska kvinnor för-
delat mellan vigselperioder och församlingarna Karesuando, Jukkasjärvi, Gäl-
livare samt Jokkmokk, 1800–1895, (N=322).

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet.

I Jokkmokk återfi nns den största andelen nybyggarsamiska män som ingick äk-

tenskap med en icke-samisk kvinna. Hela 30 % av kvinnorna var av icke-samisk 

börd under perioden 1855–95. Att Jokkmokk utmärker sig kan ha sin rimliga 

förklaring i att där fanns en stor andel skogssamer (två av fyra samebyar i för-

samlingen beboddes av skogssamer). Troligtvis fanns mindre kulturella barriärer 

mellan skogssamer och bofasta nybyggarsamer i området, åtminstone att döma av 

giftermålsmönstret.

Noterbart är också att Tabell 6.4 avslöjar ett relativt enhetligt resultat i res-

pektive församling. Även om andelen endogama giftermål skiljde sig åt mellan de 

olika församlingarna, skedde ingen anmärkningsvärd förändring inom vardera 

församling genom undersökningstiden. Resultatet tyder på att kontinuitet var rå-

dande vad gäller de nybyggarsamiska männens giftermål. 

Som framhållits tidigare i studien bygger kohorten i denna delundersökning 

på männens yrkesnoteringar, eftersom få noteringar fanns om kvinnorna. Huru-

vida nybyggarsamernas kommande hustrur var av nybyggarsamisk härkomst kan 

följande tvärsnittsstudie utvisa.

Nybyggarsamerna i tvärsnitt

För att få en klarare bild av vad som påverkade de nybyggarsamiska männens 

giftermål i ett bredare spektra än studien ovan kunnat utvisa, har en tvärsnitts-

analys gjorts. Kohorten består av 25 män och deras tillkommande och alla fyra 

församlingarna fi nns representerade och är relativt jämnt fördelade inom kohor-

ten.258

Medelåldern bland männen som ingick sitt första äktenskap i gruppen var 28 

år, deras blivande hustrur nästan 26, väl i paritet med hela den nybyggarsamiska 

kohorten under den andra vigselperioden. Tvärsnittsstudien tillät också en nog-

258 Karesuando representeras av fem män, Gällivare av nio män, Jokkmokk av fem 
män och slutligen Jukkasjärvi som representeras av sex män.

1800-1854 1855-1895 

Karesuando 84% 81% 

Jukkasjärvi 80% 84%

Gällivare 91% 90% 

Jokkmokk 74% 71%
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grannare analys av kvinnorna som de nybyggarsamiska männen gifte sig med. 

Det visade sig att hela 60 % (15 av de 25 kvinnorna) hade en nybyggarsamisk bak-

grund. Sex kvinnor (24 %) var samer och fyra kvinnor (16 %) kom från en nybyg-

garsläkt utan anknytning till den samiska kontexten. Undersökningen visar alltså 

att det fanns en koppling mellan kulturell tillhörighet och äktenskap, precis som 

studien ovan visat. Vad som dock framgår av tvärsnittet är att bakom den stora 

andel samiska kvinnor som redovisats tidigare fanns ett betydande antal av de 

samiska kvinnorna som i själva verket också kom från en nybyggarsamisk familj. 

En analys av äktenskapspartnernas paritet i syskonskaran visade att endast 

en man var född som första barnet, han gifte sig med en kvinna ur den icke-sa-

miska gruppen, som också var första barnet. En av kvinnorna som gifte sig med 

en nybyggarsamisk man var född som nummer ett i syskonskaran. Hon äktade en 

man som fötts som nummer två, men däremot som förste sonen, och fl yttade till 

makens hemort vid vigseln. Övriga par259 föddes senare i syskonskaran och hade 

därmed små chanser att ärva eventuell gård eller renhjord stor nog att försörja sig 

på. Att anlägga ett eget nybygge var det alternativ som fanns. Detta exemplifi eras 

också av Lars Pålssons och Christina Michaelsdotters äktenskap som presente-

rades inledningsvis i detta kapitel. Det fanns utsikter för det nygifta paret att slå 

sig ner i hennes hemort som nybyggare, trots att vare sig Lars eller Christina var 

födda som nummer ett i syskonskaran och därmed berättigad till arv av fäderne-

gården eller renhjorden och lappskattelandet.

Avslutande diskussion

Syftet med ovanstående studie var att studera den grupp samer som frivilligt eller 

ofrivilligt förde ett bofast liv istället för ett rennomadiskt. Resultaten baseras på 

386 män med samisk härkomst och ett yrke som anger att de slagit sig ner som 

nybyggare260 i det nordsamiska området. Nybyggarsamernas giftermålsålder låg 

i det närmaste i paritet med de nomadiserande samernas, vilket antyder att man 

även i fortsättningen tillvaratog sitt kulturella ursprung vad gäller giftermålet, 

trots att man bytt näringsgren. 

Studien bekräftar Læstadius’ utsaga från det tidiga 1800-talets Lappland an-

gående nybyggarsamernas partnerval. Trots att det nomadiserande livet upphört 

identifi erar man sig med den egna gruppen och fortsätter att gifta sig inom den-

samma. Resultaten antyder att de stora kulturella barriärer mellan samer och 

icke-samer, som Læstadius omtalade, verkligen existerade och innebar att äkten-

259 För sex av individerna fanns ingen uppgift om paritet i syskonskaran, 
då dessa kommit inflyttade till församlingen.

260 Eller motsvarande yrke som anger att individen förde ett bofast liv.
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skap mellan de båda grupperna inte ägde rum i någon större utsträckning, trots 

att nybyggarsamen förde ett mer bofast liv.

Sett till graden av ackulturation kan vi anta att nybyggarsamerna förmodli-

gen i sitt dagliga liv interagerade med den icke-samiska befolkningen i området, 

men samtidigt bibehöll sina egna traditioner och gifte sig i ungefär samma ålder, 

och inom sin egen grupp. Resultaten pekar således på att man som nybyggarsa-

me integrerades in i icke-samiskt sätt att leva, men samtidigt fjärmade sig från 

fullständig assimilering genom att även i fortsättningen gifta sig med samiska 

kvinnor. På så vis höll man fast vid gamla seder och bruk. Troligen kan också de 

nybyggarsamiska männens höga ålder vid giftermålet, tillsammans med en allt 

större åldersdifferens mellan makarna mot slutet av 1800-talet bekräfta att en 

nybyggarsamisk man sågs med misstänksamhet  bland såväl samer som nybyg-

gare då han bad om en nomadiserande kvinnas hand. Det framkomna mönst-

ret kan tyda på att ett motstånd fanns inom de redan etablerade nybyggarna. De 

samiska nybyggarna accepterades inte och följden blev att de uteslöts ur dessas 

äktenskapsmarknad. Frågan är om nybyggarsamerna hamnade i någon form av 

kulturell limbo, utan egentlig tillhörighet i vare sig den rennomadiska eller den 

icke-samiska kontexten. Näringsmässigt hörde man hemma bland icke-samerna, 

samtidigt som man fortfarande kulturellt och språkligt tillhörde det samiska. 

Tvärsnittet visade också att merparten av de samiska kvinnorna i själva verket 

kom från nybyggarsamiska familjer, vilket talar för att språk och kultur var av 

vikt vid giftermål.

Tidigare studier har visat att åldershomogena äktenskap indikerar att gifter-

målet bygger på romantiska ideal och att föräldrarnas inverkan på sina barns 

tillkommande minskat. Resultaten i denna studie visar dock det motsatta. Ål-

dersskillnaden mellan de nybyggarsamiska männen och deras tillkommande var 

i början av 1800-talet relativt liten, mindre än tre år skilde makarna åt. I slutet 

av undersökningen har åldersskillnaden dock ökat och maken var då fem år äldre 

än hustrun. Kanske kan det betyda att giftermålsstrategier där föräldrarnas och 

släktens intresse fi ck styra valet av äktenskapspartner fortfarande var rådande 

bland nybyggarsamerna.

Det par som presenterades inledningsvis, Lars Pålsson och Christina Micha-

elsdotter, illustrerar ett nybyggarsamiskt giftermål. Att Lars Pålsson var det sjun-

de barnet i syskonskaran, bidrar till förståelsen för varför han gifte sig med en 

kvinna ur nybyggarsamisk släkt. Med små chanser att ärva en renhjord stor nog 

att försörja sig och en framtida familj på, var han tvungen att bli nybyggare och se 

sig om i en vidare kontext för att fi nna sig en maka. Christina Michaelsdotter var 

av samisk börd, även om familjen förde ett bofast liv, och därmed blev den kultu-
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rella barriären lägre. Parets bägge döttrar gifte sig med arbetare som båda slog sig 

ner i Kåikul för ett liv som nybyggare, vilket kan tala för de utsagor och observa-

tioner som gjorts över förhållandena i lappmarken, nämligen att andra generatio-

nens nybyggarsamer i högre grad valde en icke-same som livskamrat. Detta skulle 

kunna tyda på att andra generationen nybyggarsamer mot slutet av århundradet 

assimilerades in i det icke-samiska sättet att leva i högre grad än tidigare genera-

tioner och inte var främmande för att gifta sig utanför sin egen grupp. 

Efter att ha studerat såväl samers, icke-samers och nybyggarsamers gifter-

målsmönster samt äktenskapets förutsättningar i Sápmi är det nu tid att under-

söka äktenskapets betydelse under kolonisationens tidevarv. Detta görs genom att 

analysera ogifta och omgifta individer i undersökningsområdet.
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7. ENSAMHET ELLER TVÅSAMHET PÅ ÅLDERNS HÖST – OGIFTA OCH 

OMGIFTA 1746–1895

Till skillnad från dagens västerländska giftermålsmönster, med sjunkande gifter-

målstal, ökande andelar sambor samt höga skilsmässotal,261 utgjorde äktenskapet 

mellan man och kvinna grunden för den förindustriella tidens familj och fort-

plantning. I varje hushåll fanns arbetsuppgifter för både mannen och kvinnan, 

men också för barnen. Hushållet utgjorde sålunda en produktionsenhet, där varje 

familjemedlem hade sin givna uppgift. Giftermålet ägde rum när ekonomiska ra-

mar uppnåtts för att försörja en familj, i form av till exempel en ärvd gård eller ett 

sparat kapital. Familjen, men även släkten, utgjorde också individens sociala nät-

verk, vilket innebär att den som inte lyckades fi nna en livspartner många gånger 

hade att lita till släktingars goda vilja för sitt uppehälle. Tvåsamhet, och därmed 

giftermålet, var inte bara normen, utan också en nödvändighet för att ett nomad- 

eller nybyggeshushåll skulle fungera. Inga skilsmässor ägde rum bland de par som 

ingår i denna undersökning, därmed inte sagt att äktenskap inte upplöstes. I en 

tid som präglas av hög dödlighet och låg medellivslängd jämfört med idag var 

döden den determinerande faktorn för ett omgifte.262

Föreliggande kapitel avser att analysera äktenskapets betydelse i det norrländ-

ska inlandet under kolonisationsprocessen. Detta görs genom att studera andelen 

ogifta individer samt andelen omgiften. Kapitlet är indelat i två huvuddelar och 

inleds med en studie av dem som förblev ogifta fram till sitt femtionde levnadsår. 

Därefter följer en undersökning av omgifta individer.

261 Kälvemark, Ann-Sofie (1982),”The Marriage Decline in Sweden. Changing Marriage Patterns and Sexual 
Norms in the 19th and 20th Centuries.” Statistisk tidskrift, 1982:2, s. 80-90; Lundh, (2003), s. 41.

262 Åkerman, Sune (1981), “Remarriage in the Seventeenth and Eighteenth Centuries.” I: 
Marriage and Remarriage in Populations of the Past. Eds. Dupâquier, Hélin, Laslett, 
Livi-Bacci & Sogner. Academic Press Inc. (London) Ltd., s. 163-176.
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Utanför äktenskapsmarknaden — ogifta i Norrlands inland under 
kolonisationsprocessen

I Jokkmokks församling år 1818 födde Ingrid Jacobsdotter263 den 

oäkta sonen Erik Klingstedt.264 Året därpå föddes en lillasyster och 

med hennes far, skattebonden och änklingen Nicolaus Henricsson,265 

gifte sig modern då Erik var två år. Ytterligare tre syskon föddes i 

familjen. Då familjens barn uppnått giftasvuxen ålder lämnade de 

hemmet för ett liv tillsammans med sina äkta makar, kvar i för-

äldrahemmet blev Erik och ytterligare en bror, vilka bägge förblev 

ogifta. Erik levde kvar i föräldrarnas hushåll och år 1845 återfanns 

han i husförhörslängden som ”Hustruns oägta son” samt ”Oordent-

lig, felaktig eller brottslig i något avseende.” Efter styvfaderns död 

levde Erik kvar på bygden som ”lös karl” och ”mindre vetande” och 

utan några familjemedlemmar i sin närhet. 71 år gammal avled 

”Fattighjonet Erik Klingstedt”.  

Precis som Erik Klingstedt ovan, föddes Maggi Finnsdotter266 år 

1818. Hon var dotter till en fi nsk same och hans samiska hustru i 

Gällivare församling. Efter faderns död levde Maggi tillsammans 

med modern, men fl yttade till Norge 1846 för att återkomma till för-

samlingen fyra år senare. Med sig tillbaka hade hon två av sina tre 

döttrar, tvillingfl ickorna Cati267 och Christina.268 Alla döttrarna var 

födda utom äktenskapet och ingen far fanns nedtecknad i kyrko-

böckerna. Den äldsta dottern hade avlidit före sin första födelsedag 

under Norge-vistelsen. De bägge tvillingsystrarna gifte sig och läm-

nade Gällivare för Jokkmokks församling 1878. Maggi levde ensam 

kvar i församlingen fram till sin död. År 1892 avled ”Lappqvinnan 

och fattighjonet” Maggi 74 år gammal, dödsorsak ”Obekant”.

Erik och Maggi, födda samma år, men i olika församlingar, den ena man, den 

andra kvinna, den ena nybyggarson, den andra samedotter. Han, född utom äk-

tenskap och uppvuxen med sin mor och en styvfar. Hon föddes inom äktenskapet, 

263 DDB-id: 790002384 (Jokkmokk)
264 DDB-id: 818003500 (Jokkmokk)
265 DDB-id: 777001764 (Jokkmokk)
266 DDB-id: 818003382 (Gällivare)
267 DDB-id: 848004720 (Gällivare)
268 DDB-id: 848004721 (Gällivare)
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men födde själv tre utomäktenskapliga barn. Olika livsöden kan tyckas, men det 

som förenar dem är att de bägge tillhörde den grupp individer i det förindustriella 

norrländska inlandet som av olika anledningar förblev ogifta genom hela sitt liv. 

Föreliggande studie kommer att handla om dem som fram till sin femtioårsdag 

fortfarande inte funnit en äktenskapspartner.

Ett 1800-tal i förändring förde med sig nya möjligheter för den som av olika 

anledningar förblev ogift, antingen genom att man själv tjänade sitt uppehälle 

eller genom att ha anställd arbetskraft, för den som innehade egen gård.269  Mot 

slutet av 1800-talet hade andelen personer som aldrig gifte sig i landet som helhet 

ökat.270 Majoriteten av den svenska förindustriella befolkningen gifte sig således 

och bildade familj, men vilka individer ingick inte äktenskap i Norrlands inland 

under kolonisationsprocessen? Hur stor andel av befolkningen utgjorde de?  I vil-

ken församling var giftermålsutsikterna mest gynnsamma, och förändrades dessa 

chanser över tid och under påverkan av kolonisationen? I syfte att ytterligare ana-

lysera de ogifta avseende uppgifter som inte fi nns tillgängliga i denna avhandlings 

datoriserade källmaterial, genomförs en tvärsnittstudie som presenteras i slutet 

av detta avsnitt om de ogifta.

Forskningsöversikt – ogifta 

Historiedemograferna Jan Kok och Theo Engelen har undersökt Nederländernas 

ogifta del av befolkningen. Kohortstudien, som utgår från landets alla individer 

födda 1890–1909, visade att 7 % av männen och 14 % av kvinnorna var ogifta vid 

50 års ålder. Analysen avslöjade skillnader mellan befolkningen i stad och lands-

bygd, där de senare i högre grad förblev ogifta. Arbetarbarn uppvisade en högre 

benägenhet att frångå traditionella restriktioner vad gäller äktenskapet än var fal-

let bland överklassen. Studien visade också att migration inverkade på giftermåls-

mönstret. Att fl ytta från landsbygden till staden hade positiv effekt på chanserna 

till äktenskap.271 

I Sverige som helhet sjönk nuptialiteten fram till 1800-talets slut. I mitten av 

1700-talet hade 10 % av den kvinnliga delen av befolkningen ännu inte ingått äk-

tenskap vid 45–49 års ålder, för männen var siffrorna lägre, endast 6 % var ogifta. 

År 1900 hade andelen ogifta ökat och utgjorde bland kvinnorna ungefär 20 % och 

bland männen nästan 14 % i åldern 45–49 år.272

269 Lundh, (1993), s.29f.
270 Kälvemark (1982), s. 81.
271 Engelen, Theo & Kok, Jan (2003), “Permanent Celibacy and Late Marriage in 

the Netherlands, 1890-1960”. Population, Vol. 58, No. 1, s. 67-95.
272 Hofsten, Erland & Lundström, Hans (1976), Swedish Population History. Main trends from 

1750-1970. Skriftserie utgiven av statistiska centralbyrån, Nummer 8, Stockholm, s. 34f.



106

ÄKTENSKAP I SÁPMI

Flertalet forskare som intresserat sig för den ogifta delen av befolkningen har 

främst behandlat ogifta kvinnor, få undersökningar rör ogifta män.273 Ogifta kvin-

nor har ansetts utgöra den grupp som varit särskilt utsatt i samhället, de saknade 

många gånger lagliga rättigheter och hade få möjligheter att försörja sig utanför 

det egna hushållet. Fram till äktenskapet stod kvinnan under faderns förmyn-

darskap, därefter övertogs förmyndarskapet av den äkta maken. En ogift kvinna 

i Sverige saknade således lagliga rättigheter fram till 1858 då den ogifta kvinnan 

efter att hon fyllt 25 år kunde ansöka i domstol om att själv få utöva myndigheten. 

Först år 1884 blev kvinnan myndig i samma ålder som mannen, det vill säga vid 

21 års ålder.274 Den förindustriella tidens kvinna blev i och med giftermålet hustru 

och, i de allra fl esta fall, också mor. En ogift kvinna däremot förblev dotter, syster, 

moster och faster och ibland också mor till oäkta barn. Inte sällan var den ogifta 

kvinnans uppehälle beroende av släktingars vilja. 

Om ogifta kvinnors situation och möjligheter i 1800-talets Västerås, Örebro 

samt Nora handlar historikern Iréne Artæus’ avhandling Kvinnorna som blev 

över. Den fokuserar på tre olika kvinnogrupper: änkor, ogifta obesuttna kvinnor 

samt ogifta kvinnor ur borgerskapet. Gemensamt för dem alla är att de vid under-

sökningens början bodde ensamma och därmed saknade ett manligt överhuvud 

i hushållet, få av dem gifte sig senare i livet. Bland borgerskapets ogifta kvinnor 

fann Artæus att fl ertalet av kvinnornas fäder avlidit. Utan ekonomiska tillgångar 

och faderns sociala status minskade drastiskt intresset för dem på äktenskaps-

marknaden. I bästa fall fanns välbeställda släktingar som kunde försörja dem. För 

änkorna såg framtiden något ljusare ut. Trots att familjens ekonomi ansträngdes 

till det yttersta vid makens bortgång fanns ofta bostaden kvar att tillgå. Obesutt-

na ogifta kvinnor, som inte fått utomäktenskapliga barn, hade de i särklass bästa 

framtidsutsikterna. För dem fanns möjlighet att tjäna som piga, något som kvin-

nor med oäkta barn oftast inte kunde som en konsekvens av den stigmatisering 

som följde det utomäktenskapliga moderskapet.275 

Historikern Sten Carlssons undersökning av ogifta kvinnor ur klassperspektiv 

visade att det var i högre samhällsskikt som giftermålsfrekvensen sjönk till att 

börja med. För en man ur högre samhällsklass fanns inte samma behov att gifta 

sig som för en man ur bondebefolkningen. I mitten av 1800-talet gifte sig över 90 

% av bonddöttrarna, bland fåtalet som förblev ogifta fanns ett ”ganska stort inslag 

273 Se bland annat; Artæus, Iréne (1992), Kvinnorna som blev över. Ensamstående stadskvinnor under 
1800-talets första hälft – fallet Västerås. Almqvist & Wicksell, Uppsala; Carlsson, Sten (1977), Fröknar, 
mamseller, jungfrur och pigor. Ogifta kvinnor i det svenska ståndssamhället. Almqvist & Wicksell 
International, Uppsala; Journal of Family History, Vol. 9, No. 4, “Spinsterhood.” (1984) utgjorde ett 
specialnummer som i sin helhet inriktades på den ogifta kvinnan. Ed. Susan Cotts Watkins. 

274 Hafström, s. 104-107.
275 Artæus, s. 174-183.
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av mentalt och fysiskt handikappade.”276 Bland obesuttna döttrar förblev mer än 

20 % ogifta och deras framtidsutsikter begränsades till att tjäna som piga.277

Nedanstående studie kommer att ta avstamp i de variabler Ruth B. Dixon 

diskuterar och som presenterades i inledningskapitlet, nämligen för det första 

 Availability of Mates, vilken utgörs av den potentiella äktenskapsmarknaden. 

Det unga parets förutsättningar till äktenskap, vilken Dixon kallade Feasibility of 

Marriage. Slutligen variabeln Desirability of Marriage, det vill säga eftersträvan 

att gifta sig.278 

Metod och urval rörande analysen av ogifta individer

Studien rör nordsamiskt område, närmare bestämt församlingarna Karesuando, 

Jukkasjärvi, Gällivare samt Jokkmokk.279 Tiden för undersökningen är, liksom 

tidigare, åren 1758–1895, vilka också delas in i de tre vigselperioderna 1758–1799, 

1800–1854 samt en tredje och sista 1855–1895. De personer som ingår i studien 

har valts ut genom att de i husförhörslängderna är angivna som ogifta eller har 

ett civilstånd som ogift eller okänt vid 50 års ålder.280 Som ytterligare försäkran 

om att de med ett okänt civilstånd verkligen var ogifta gjordes en kompletterande 

genomgång i källorna av individerna. Majoriteten av individerna var ogifta, per-

soner som visade sig vara gifta281 angavs med rätt civilstånd och ingår sålunda i 

avhandlingen som varandes gifta.

Genom att utföra logistiska regressioner kan man med hjälp av ett antal va-

riabler få en bild av sannolikheten att en händelse skall ske eller inte.282 I denna 

studie utförs analyser om sannolikheten att en individ skall vara gift vid 50 år. 

Gruppen är utvald då tidigare forskning visat att majoriteten av dem som gifter 

sig för första gången, gör det före 50 års ålder, det vill säga inom den fertila pe-

rioden. Genom att undersöka vilka faktorer som ökar sannolikheten att vara gift 

vid 50 års ålder får vi indirekt kännedom om vilka villkor som gällde för att förbli 

276 Carlsson, s.112.
277 Carlsson, s. 109ff.
278 Dixon, 215-233.
279 Anledningen till att endast nordsamiskt område ingår har källtekniska skäl. Inget underlag i avhandlingens 

källmaterial fanns att tillgå som möjliggjorde en studie av ogifta individer i  de sydsamiska lappförsamlingarna.
280  Sålunda är änkor och änklingar uteslutna ur studien eftersom de är att betrakta såsom hörande 

till de gifta, denna grupp uppmärksammas i nästkommande avsnitt i detta kapitel.
281 Efter genomgång av dessa 308 individer som innehade civilstånd ”okänt” visade det sig att 64 individer 

faktiskt hade gift sig före 50 års ålder, därför återfördes de till den gifta gruppen. Dessa personer som var 
gifta men som angetts med okänt civilstånd i källorna utgjordes av personer som flyttat in i församlingen 
efter vigseln och medförde en partner. Ytterligare ett antal personer hade gift sig i församlingen tidigare, 
men flyttat ut ur församlingen för att återvända senare i livet, och då saknade civilståndet gift.

282 Denna metod är vanlig inom historiedemografisk forskning. För exempel på studier där den använts se 
bland annat: Van de Putte, Bart & Matthijs, Koen (2001); Van de Putte, Bart (2007),”The Influence of 
Modern City Life on Marriage in Ghent at the Turn of the Twentieth Century: Cultural Struggle and Social 
Differentiation in Demographic Behaviour.” Journal of Family History 32: 433-458. För metodologisk 
genomgång av binär logistisk regressionsanalys se: Hellevik, Otto (1988), Introduction to Casual Analysis. 
Exploring Survey Data by Crosstabulation. Scandinavian University Press [1984], s. 156-167.
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ogift vid samma tid.  De logistiska regressioner som ingår i studien bygger på de 

variabler som fi nns tillgängliga i denna avhandlings källmaterial. Sålunda testas 

sannolikheten för att en individ skall vara gift vid 50 års ålder utifrån kön, etni-

citet, församlingstillhörighet, samt under vilken vigselperiod283 man uppnår 50 

års ålder. Även om så vore önskvärt fi nns inte fl er variabler tillgängliga i denna 

avhandlings källor.  Man skulle kunna anta att till exempel socialgrupp, ekono-

miska faktorer eller en faders närvaro etcetera kan spela in i sannolikheten att 

bli gift, dessa inkluderas dock inte i undersökningen. Att socialgruppsvariabeln 

utelämnats beror på att det i området endast fanns ett fåtal utanför den agrara 

och rennomadiska delen av befolkningen. Denna grupp bestod till största del av 

kyrkan och skolans personal. Mot slutet av kolonisationsprocessen har dock för-

hållandena ändrats något och en begynnande gruv- och skogsindustri medförde 

en mer socialt differentierad befolkning.284

För att ge ytterligare upplysningar om de individer som förblev ogifta fram till 

sin 50-årsdag genomfördes en tvärsnittstudie. Två tidsperioder valdes för att se 

om något skiljer dem åt. En första tidsperiod valdes till åren 1831–1840, den första 

tioårsperioden då lika stor andel män som kvinnor förblev ogifta enligt uppställda 

kriterier (se Figur 7.1, nedan). En andra period, 1889–1891, valdes ut eftersom 

kvinnorna dominerar stort bland gruppen som förblev ogifta fram till 50 år men 

det var också en period då stor infl yttning skedde och hade skett till församlingar-

na till följd av kolonisationen. Den sista perioden befanns också intressant efter-

som 1800-talets slut innebar att äktenskapets betydelse i Sverige som helhet fått 

stå tillbaka och alltfl er förblev ogifta. Att det är färre år som valts ut i det andra 

tvärsnittet beror just på den stora infl yttningen som ägde rum till församlingarna, 

de har långt större invånarantal, därmed också fl er potentiellt ogifta. 

Ogifta i nordsamiskt område

Som framkommer i Figur 7.1 var det kvinnorna som i störst utsträckning förblev 

ogifta fram till 50 års ålder. Sett till befolkningsutvecklingen i respektive försam-

ling (se Figurerna 2.2–2.5, s. 36–40) framstår siffrorna inte som förvånande, 

kvinnorna var för det mesta fl er än männen i samtliga församlingar i nordsamiskt 

område. Figuren visar också att en anmärkningsvärt låg andel män var ogifta vid 

50 års ålder under andra halvan av 1700-talet och, förutom en topp vid sekelskif-

tet 1800, först på 1830-talet kom männen upp till samma nivå som kvinnorna.

283 De vigselperioder som ingår i studien är, liksom tidigare, 1758-1799, 1800-1854 samt 1855-1895.
284 ANNO 1890. Folkräkningen 1890 på nätet. http://www.foark.umu.se/folk/
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Andelen ogifta män och kvinnor korresponderar väl med de siffror som Hofs-

ten och Lundström presenterade i sin undersökning för Sverige som helhet i så 

mån att andelen ogifta ökar successivt under perioden 1750-1900, men skiljer sig 

markant då en långt högre andel än i Norrlands inland förblev ogifta. Andelen 

ogifta var således förhållandevis få i det norrländska inlandet jämfört med riks-

genomsnittet. 

Figur 7.1: Andel ogifta vid 50 års ålder av den totala befolkningen i församling-
arna Karesuando, Jukkasjärvi, Gällivare och Jokkmokk 1758–1895, fördelat i 10-
årsperioder (N=622).

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet.

Ökningen av andelen ogifta skulle kunna förklaras med den ojämna könsfördel-

ningen som beskrivits ovan, men så enkelt torde det dock inte vara. Carlssons 

analys av ogifta kvinnor ur klassperspektiv visade att det var i högre samhälls-

skikt som giftermålsfrekvensen ökade till att börja med. Där fanns helt enkelt inte 

samma behov av giftermål som bland bondebefolkningen.285 Få möjligheter fanns 

alltså för kvinnorna i de lägre samhällsskikten att ensam tjäna sitt levebröd. Livet 

som gift utgjorde sålunda inte bara den rådande normen, utan kan nog även ses 

som det uteslutande alternativet för unga i Norrlands inland under kolonisatio-

nens tidevarv, vilken präglades av en agrar och renägande befolkning. Ett hushåll 

bestående av man och kvinna, som gemensamt stod för produktionen i hushållet 

var helt enkelt ett måste.

285 Carlsson, s. 109ff.
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50 år och ogift?

Den rådande normen för samboende under förindustriell tid utgjordes av äkten-

skapet och detta ingicks när ekonomiska ramar fanns. Vi vet också att majorite-

ten av befolkningen under perioden gifte sig och sålunda ingick i ett hushåll som 

utgjordes av man, hustru och barn som alla hade sina uppgifter i hushållets pro-

duktion. Vilka var det egentligen som av någon anledning inte gifte sig och vilka 

faktorer påverkade en individs chanser att vara gift vid 50 års ålder? 

Tabell 7.1: Logistisk regression av sannolikheten att vara gift vid 50 års ålder 
i församlingarna Karesuando, Gällivare, Jokkmokk samt Jukkasjärvi, fördelat 
mellan Alla ogifta individer, ogifta män samt ogifta kvinnor, 1758–1895. (Odds-
kvot presenterad i fet kursiv  = P-värde < 5 %).

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet.
Kommentar: Den variabel som angetts som referens (ref. i tabellen) har värdet 1, oddskvoten i respektive Modell är 
således baserad på förhållandet till densamma. 
Modell 1: Består av samtliga 6 843 ogifta individer som enligt analysens urvalskriterier angetts som ogift vid 50 års 
ålder.
Modell 2: Består av samtliga 3 447 ogifta män som enligt analysens urvalskriterier angetts som ogift vid 50 års ålder.
Modell 3: Består av samtliga 3 396 ogifta kvinnor som enligt analysens urvalskriterier angetts som ogift vid 50 års 
ålder.

Av Tabell 7.1 framgår att männen hade en uppenbart större chans att vara gifta vid 

50 års ålder än kvinnorna, precis som Figur 7.1 angav. Etniciteten förefaller inte 

spela någon signifi kant roll, utan församlingstillhörighet och vigselperiod verkar 

Variabler Tre logistiska regressionsmodeller av 
sannolikheten att vara gift vid 50 års ålder 

1758-1895

Modell 1 

P-värde (0.000) 

Alla individer 

(N = 6 843)

Modell 2

P-värde (0.000)

Män

(N = 3 447)

Modell 3 

P-värde (0.000)

Kvinnor 

(N = 3 396)

Karaktäristika av samtliga 
individer i församlingarna vid 50 
års ålder 

P-

värde

Odds-
kvot

 P- 

värde

Odds-
kvot

 P- 

värde

Odds-
kvot

1. Etnicitet (ref: Samer)

Icke-samer 0.295 0.908 0.006 0.690 0.250 1.159

2. Kön (ref: Kvinnor)

Män 0.020 1.219 - - - -

3. Vigselperiod (ref: 1855-1895) 

1758-1799 

1800-1854

0.000

0.000

2.891 

1.623

0.000

0.001

4.255

1.606

0.000

0.000

2.171 

1.625

4. Församling (ref: Karesuando) 

Jokkmokk

Gällivare

Jukkasjärvi

0.000

0.034

0.000

0.438

0.711

0.441

0.004

0.635 

0.001

0.524

1.120

0.468

0.000

0.003

0.000

0.381

0.510

0.429
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ha varit av större vikt. Störst chans att vara gift vid 50 års ålder hade män från 

Karesuando församling under andra halvan av 1700-talet. 

Bland männen (Tabell 7.1, Modell 2) kan också noteras att det var samiska män 

som var särskilt framgångsrika på äktenskapsmarknaden. Sannolikheten för en 

samisk man att vara gift vid 50 års ålder var 30 % högre jämfört med en icke-sa-

misk man. En förklaring till detta förhållande torde ha varit att kvinnoöverskottet 

bland samerna var större än bland den icke-samiska delen av befolkningen.286 Ti-

digare kapitel visade att etnisk endogami var rådande i det norrländska inlandet, 

något som således avspeglas i denna studie. Samiska mäns äktenskapsmarknad 

var helt enkelt större och därmed ökade deras möjlighet att fi nna sig en samisk 

maka. För kvinnornas del (Modell 3) hade etniciteten ingen signifi kant betydel-

se. 

Tabell 7.2: Logistisk regression av sannolikheten att vara gift vid 50 års ålder 
i församlingarna Karesuando, Gällivare, Jokkmokk samt Jukkasjärvi, fördelat 
mellan ogifta samer samt ogifta icke-samer, 1758–1895. (Oddskvot presenterad i 
fet kursiv = P-värde < 5 %).

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet.
Kommentar: Den variabel som angetts som referens (ref. i tabellen) har värdet 1, oddskvoten i respektive Modell är 
således baserad på förhållandet till densamma. 
Modell 1: Består av de 4 488 ogifta individer som enligt analysens urvalskriterier angetts som samer.
Modell 2: Består av de 2 355 ogifta individer som enligt analysens urvalskriterier angetts som icke-samer.

286 Se Appendix: Befolkningsutveckling i församlingarna fördelat mellan kvinnor och män samt etnicitet.

Variabler Tre logistiska regressionsmodeller av 
sannolikheten att vara gift vid 50 års ålder  

1758-1895

Modell 1 

P-värde (0.000) 

Samer

(N = 4 488)

Modell 2

P-värde (0.000)

Icke-samer

(N = 2 355)

Karaktäristika av samtliga 
individer i församlingarna vid 
50 års ålder 

P-värde Odds-kvot  P-värde Odds-kvot

1. Etnicitet (ref: Samer)

Icke-samer - - - -

2. Kön (ref: Kvinnor)

Män 0.001 1.429 0.676 0.944

3. Vigselperiod (ref: 1855-1895) 

1758-1799 

1800-1854

0.000

0.000

2.583

1.891

0.000

0.163 

3.233

1.252

4. Församling (ref: Karesuando) 

Jokkmokk

Gällivare

Jukkasjärvi

0.000

0.014

0.000

0.337

0.637

0.443

0.003

0.838 

0.260 

0.405

1.075

1.504

0.737
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Ett intressant resultat framträder i Tabell 7.2, nämligen att det bland den icke-

samiska befolkningen (Tabell 7.2, Modell 2) inte uppvisas några signifi kanta re-

sultat, bortsett från vigselperiod 1, åren 1758–1799, där chansen för en icke-same 

att bli gift var mer än trefaldigt så stor jämfört med den sista vigselperioden. För 

en icke-samisk individ var giftermålschanserna sålunda oberoende av i vilken 

församling man levde eller vilket kön man tillhörde. Ser man däremot till den 

samiska gruppen (Tabell 7.2, Modell 1) framträder klara mönster i alla variabler. 

Särdeles gynnsamma chanser till giftermål förelåg om individen var en man, från 

Karesuando samt levde under den första vigselperioden.

Tabell 7.3: Logistisk regression av sannolikheten att vara gift vid 50 års ål-
der i församlingarna Karesuando, Gällivare, Jokkmokk samt Jukkasjär-
vi, fördelat mellan tre vigselperioder, 1758–1895. (Oddskvot presenterad i 
fet kursiv  = P-värde < 5 %).

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet.
Kommentar: Den variabel som angetts som referens (ref. i tabellen) har värdet 1, oddskvoten i respektive Modell är 
således baserad på förhållandet till densamma. 
Modell 1: Urvalet i denna består av individer som var ogift och uppnådde 50 år under vigselperiod 1, 1758-1799.
Modell 2: Urvalet i denna består av individer som var ogift och uppnådde 50 år under vigselperiod 2, 1800-1854.
Modell 3: Urvalet i denna består av individer som var ogift och uppnådde 50 år under vigselperiod 3, 1855-1895.

Föregående tabeller åskådliggjorde att med tidens gång sjönk möjligheterna till 

giftermål, vare sig man var man eller kvinna, same eller icke-same. En regression 

mellan de olika vigselperioderna, presenterad i Tabell 7.3, uppvisade få signifi kan-

Variabler Tre logistiska regressionsmodeller av 
sannolikheten att vara gift vid 50 års ålder 

1758-1895

Modell 1 

P-värde (0.000) 

1758-1799 

(N = 1 349)

Modell 2

P-värde (0.000)

1800-1854

(N = 2 314)

Modell 3 

P-värde (0.000)

1855-1895 

(N = 3 180)

Karaktäristika av samtliga 
individer i församlingarna vid 50 
års ålder 

P-

värde

Odds-
kvot

 P- 

värde

Odds-
kvot

 P- 

värde

Odds-
kvot

1. Etnicitet (ref: Samer)

Icke-samer 0.889 0.961 0.007 0.635 0.684 1.049

2. Kön (ref: Kvinnor)

Män 0.005 2.198 0.389 1.145 0.239 1.138 

3. Vigselperiod (ref: 1855-1895) 

1758-1799 

1800-1854

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Församling (ref: Karesuando) 

Jokkmokk

Gällivare

Jukkasjärvi

0.988 

0.515

0.197 

1.008 

0.718 

0.526 

0.005

0.924 

0.002

0.461

0.972 

0.426

0.000

0.023

0.000

0.386

0.622

0.448
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ta resultat, men det visar sig likväl att församlingstillhörigheten blev allt viktigare 

för individens utsikter att vara gift vid 50 års ålder. I den första vigsel perioden 

(Tabell 7.3, Modell 1) spelade könet en avgörande roll, männen hade långt större 

chans till giftermål än kvinnorna. Under 1800-talets första hälft (Tabell 7.3, Mo-

dell 2) hade etnicitetens betydelse vunnit insteg och här hade samerna ett mer 

gynnsamt läge på äktenskapsmarknaden än icke-samerna. Detta är däremot inte 

fallet mot slutet av seklet då förhållandena för samernas chanser synes ha änd-

rats. 

Ogifta i tvärsnitt

Eftersom avhandlingens kohort inte är konstruerad för att belysa till exempel 

paritet i syskonskaran eller förekomst av oäkta barn, genomfördes en tvärsnitts-

studie för att ytterligare granska individer som förblev ogifta fram till sin femtio-

årsdag.  Denna gav sålunda möjlighet att studera ytterligare demografi ska karak-

teristika än de uppgifter som avhandlingens datoriserade källmaterial kunde ge. 

Antalet individer i vardera tvärsnitt är 31 personer i det första, och 34 individer i 

det andra.287 Till följd av att få individer ingår i studien bör resultaten betraktas 

som tendenser som kan visa på mer generella förhållanden. 

Intressant nog visade tvärsnitten över de ogifta individernas karakteristika 

på närmast identiska resultat. Få var födda tidigt i syskonskaran och stora sys-

konskaror dominerade, endast ett fåtal familjer med mindre än tre barn förekom i 

bägge tvärsnitten. Sju individer i vardera tvärsnitt hade utomäktenskapliga barn, 

här dominerade förstås kvinnorna. En man i det andra tvärsnittet hade två utom-

äktenskapliga barn i bagaget, men så gifte han sig också med barnens mor vid 52 

års ålder. Denne man var också den ende i det andra tvärsnittet som gifte sig efter 

sin femtioårsdag, i det första tvärsnittet gifte sig tre män. Ingen av de kvinnor som 

hade utomäktenskapliga barn gifte sig senare i livet, få av barnen levde till vuxen 

ålder och i ytterst få fall fanns en far angiven. I ett fl ertal fall dömdes modern 

för brott mot sjätte budet (”Du skall icke begå äktenskapsbrott”), ett brott som 

nogsamt antecknades och följde kvinnan i husförhörslängden många år framöver. 

Straffet utdömdes inte till någon av männen som hade oäkta barn. 

Sten Carlssons undersökning av ogifta individer visade att en del av dem som 

förblev ogifta var mentalt och fysiskt handikappade.288 Därför gjordes också en 

287 Det första tvärsnittet representeras av 16 män och 15 kvinnor. Nära hälften kom från Jokkmokks församling, 
15 stycken. Sju individer från Gällivare precis som från Jukkasjärvi, från Karesuando kom endast två individer 
som var ogifta vid 50 års ålder. Det senare tvärsnittet representeras av 19 män och 15 kvinnor. Precis som 
tidigare dominerade antalet individer från Jokkmokks församling där 11 individer hade sin hemvist, 10 
individer kom från Gällivare, nästan lika många alltså. Åtta individer var hemmahörande i Jukkasjärvi, medan 
representationen från Karesuando församling fortfarande var låg, endast fem individer härstammade därifrån.

288 Carlsson, s.112



114

ÄKTENSKAP I SÁPMI

kontroll av hur stor andel av individerna i de bägge tvärsnitten som hade någon 

form av funktionshinder, i källorna ofta angivet som ”lyt”. Att jämföra med ett 

”ganska stort inslag” som Carlsson angett var det förhållandevis få i de bägge tvär-

snitten som hade någon form av lyte, endast tre individer i vardera tvärsnitt hade 

detta angivet i husförhörslängden.289 Trots att Erik Klingstedt, som nämndes in-

ledningsvis, förmodligen förblev ogift mot bakgrund av att han av prästen uppfat-

tades som ”Oordentlig, felaktig eller brottslig i något avseende” samt ”mindre ve-

tande”, ter det sig inte som om det var en vanlig orsak till att förbli ogift livet ut.

Tvärsnitten uppvisade dock en betydande skillnad mellan tidsperioderna be-

träffande etnisk tillhörighet. Under 1830-talet utgjordes tvärsnittet av lika många 

samiska som icke-samiska män och kvinnor.290 I slutet av århundradet har dock 

förhållandena förändrats, 63 % av männen var samer. För de samiska kvinnorna 

hade framtidsutsikterna att bli gift grusats avsevärt vad det verkar; alla ogifta 

kvinnor i det senare tvärsnittet var nämligen samiska.

Avslutande diskussion rörande de ogifta

I det förindustriella samhället var det äkta ståndet den givna formen för samlev-

nad och familjebildning, majoriteten av befolkningen gifte sig, till skillnad från 

dagens samhälle där samboende utan giftermål vunnit insteg. Ovanstående stu-

die har visat att nuptialiteten bland befolkningen i nordsamiskt område var hög. 

Även om andelen ogifta ökade mot slutet av undersökningen, var siffrorna långt 

lägre än riksgenomsnittet. Äktenskapets ställning som den rådande normen för 

familjebildning var sålunda fortfarande stark i Norrlands inland mot slutet av 

1800-talet.

När det gäller utsikterna att ha gift sig innan 50 år hade männen ett mer gynn-

samt läge under hela undersökningsperioden, vare sig de var samer eller inte. Att 

de innehade en mer fördelaktig giftermålsmarknad bekräftas också av det svenska 

riksgenomsnittet, där männen i lägst grad förblev ogifta. Noterbart är även att Ka-

resuando församling utgjorde den i särklass mest gynnsamma församlingen för 

den som gick i giftastankar, ett förhållande som bestod under hela kolonisations-

processen. Vad som gjorde just Karesuando utmärkande kan troligen förklaras av 

att samerna i denna församling utgjorde en stor majoritet av befolkningen fram 

till slutet av undersökningen. Att etnisk endogami var rådande när det gällde gif-

termålsmönstret under kolonisationens tidevarv har fastslagits ovan och då ma-

289 I det första tvärsnittet förekom en ”Wanwettig”, en ”Menför” samt en ”Mindre 
vetande”, samtliga män. I det andra återfanns en ”Sjuklige”, en ”Krympling”, bägge 
män, samt en kvinna som var ”Oförmögen att gå och mindre vetande”.

290 Åtta samiska respektive icke-samiska män och nio samiska kvinnor 
och sju icke-samiska kvinnor i det första tvärsnittet.
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joritetsbefolkningen i Karesuando bestod av samer vid 1800-talets slut gynnades 

de på giftermålsmarknaden, jämfört med icke-samerna.

För att också knyta an till de variabler som Dixon identifi erat kan följande slut-

satser dras; en individs eftersträvan att gifta sig var förmodligen stark i det norr-

ländska inlandet under förindustriell tid. Man var helt enkelt tvungen att vara två 

för att få ihop vardagen, vare sig man var same med renhjord eller icke-same med 

ett nybygge. Få hade ekonomiska möjligheter att ha utomstående personer an-

ställda under mer än kortare perioder för att sköta vardagssysslor. För den ogifte 

återstod ett liv med tillfälliga arbeten eller familj/släktingar som sörjde för up-

pehället mot arbetsinsatser. 

Genom att studera befolkningsutvecklingen uppdagas att Dixons variabel till-

gängliga giftermålspartners i åldrarna 15–44 år genom hela undersökningspe-

rioden i Gällivare och Karesuando var till männens fördel. Det rådde nämligen 

överskott på ogifta kvinnor i församlingarna genom i stort sett hela undersök-

ningsperioden. I Jukkasjärvi och framförallt i Jokkmokk var förhållandena de 

motsatta, det fanns fl er ogifta män i åldrarna 15–44 år, vilket också avspeglas i 

resultaten. Männen i dessa församlingar hade mindre chanser till äktenskap än i 

Karesuando.291 

Mot bakgrund av antalet kvinnor i tvärsnittstudien som hade utomäktenskap-

liga barn antyder att en ogift mor i det norrländska inlandet hade små chanser till 

äktenskap. Ett liv som stämplad för brott mot sjätte budet i kyrkoböckerna var 

det som väntade fl era av dem. Den stigmatisering som följde en kvinna med oäkta 

barn exemplifi eras även i inledningen, där Maggi fött tre oäkta barn i Norge. De 

oäkta barnen hon medförde tillbaka till församlingen påverkade troligtvis hennes 

chanser till giftermål i negativ mening och hon förblev ogift livet ut. Att döttrar-

na dessutom avfl yttade till annan församling tillsammans med sina äkta hälfter 

medförde att Maggi inte hade några nära anhöriga kvar i sin närhet. 

Tvärsnittstudien visade att en hög andel av de ogifta var födda sent i sys-

konskaran, vilket skulle kunna tyda på att de saknade tillgång till en ärvd fäder-

negård eller stor renhjord. Man var helt enkelt tvungen att själv spara ihop ett 

kapital stort nog att försörja en framtida familj på eller fi nna en livskamrat med 

tillräckliga resurser för att kunna ingå äktenskap. Således fanns förmodligen ett 

starkt samband mellan möjligheten att gifta sig och ekonomiska ramar vid tiden 

för undersökningen. Det senare tvärsnittet visade att en högre andel samer förblev 

ogifta mot slutet av 1800-talet, vilket skulle kunna tyda på att en av kolonisatio-

nens konsekvenser blev att samernas möjligheter att gifta sig påverkades negativt 

eftersom de ekonomiska förutsättningarna för äktenskap försämrades.

291 Se Figur 4.1 och 4.2 i kapitel Äktenskap i Sápmi samt Figur 12.3 och 12.5 i Appendix.
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Ovanstående studie har analyserat de som av olika anledningar förblev ogifta 

fram till sin 50-årsdag, en grupp som genom kolonisationsprocessen blev allt fl er 

i Norrlands inland. I det följande kommer en fortsatt analys över äktenskapets 

betydelse utföras, nämligen av dem som gifte sig för andra, tredje eller fjärde 

gången.

Andelen omgiften i Sápmi 1758–1895

Ännu ett sätt att mäta äktenskapets betydelse för individen och ett hushålls fort-

levnad i den händelse att maken eller makan skulle gå bort, är att undersöka an-

delen omgiften. Följande frågeställningar kommer att ligga till grund för under-

sökningen, för det första, hur stor andel av det totala antalet äktenskap ingicks av 

någon som tidigare varit gift? För det andra, fanns det skillnader mellan nord- och 

sydsamiskt område och hur gestaltade de sig? För det tredje, hur skilde sig de 

nordsamiska församlingarna åt avseende omgiften? En fjärde fråga behandlar 

giftermålsåldern, vilken genomsnittsålder vid äktenskapet hade makarna som 

gifte om sig? Slutligen undersöks förändringar över tid.

Forskningsöversikt – omgiften

Europeiska studier har visat att andelen omgiften successivt minskat fram till 

1800-talets slut. De sjunkande siffrorna har satts i samband med att en allt min-

dre andel änkor och änklingar till följd av längre medellivslängd.292 Ett omgifte 

kan också knytas till behovet av två makar närvarande i hemmet. Ju större arbets-

börda i hushållet, desto större var motivationen till omgifte.293

Under mitten av 1800-talet utgjorde andelen äktenskap där mannen eller 

kvinnan varit gift tidigare 20–25 % av det totala antalet äktenskap i Nederlän-

derna. År 1910 hade denna siffra sjunkit till 10 %. En studie från två nederländska 

industristäder under åren 1850–1890 visade att åldern var den viktigaste faktorn 

i chansen att bli omgift i händelse att partnern gått bort. Utsikten att bli omgift 

för en individ som blivit änka eller änkling före 35 års ålder nära fyrfaldigades 

jämfört med den som blev det i åldrarna 50–59 år. Avgörande var också könstill-

hörighet. En änklings chanser till omgifte var mer än trefaldigt så stor som för en 

292 Knodel, John & Lynch, Katherine (1985), ”The Decline of Remarriage: Evidence From German Village 
Populations in the Eighteenth and Nineteenth Centuries.” Journal of Family History Vol. 10 No. 1, s. 34f.

293 McQuillan, Kevin (2003), “Family Composition and Remarriage in Alsace, 1750-
1850.” Journal of Interdisciplinary History, Vol. 33, No. 4, s. 548.
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änka. Bäst utsikter till omgifte hade således en ung änkling utan barn. Fanns barn 

i familjen, ökade chansen till omgifte om barnet var över 12 år.294 

Uppgifterna från Nederländerna befanns även äga giltighet i Tyskland och 

franska Alsace. Trots att änkorna var fl er under 1700- och 1800-talet, gifte färre 

kvinnor om sig. Med ökad ålder sjönk sannolikheten att individen skulle gifta om 

sig, ett förhållande som var särskilt märkbart bland kvinnorna. Även här synes 

förekomsten  av tidigare barn ha varit avgörande och få tidigare gifta ingick äkten-

skap med någon som också varit gift förut.295 

Det skandinaviska giftermålsmönstret har präglats av en hög andel omgiften, 

särskilt uttalat var detta inom agrara områden och bland bönder. De hushållssyss-

lor som präglade bondesamhället, där manliga och kvinnliga sysslor var noggrant 

uppdelade, har setts som huvudanledningen till omgiftet.296 Det fanns dock pro-

blem att överbrygga innan ett omgifte kunde komma till stånd beroende på om det 

fanns barn i det tidigare äktenskapet eller till exempel landområden att ta hänsyn 

till. Inte sällan kom barn från tidigare äktenskap i kläm vad gäller arv, en proble-

matik som prästerskapet uppmärksammade i skrifter. Omgiften mellan änkling 

och änka förekom sällan eftersom det var svårt rent geografi skt att förenas om 

bägge parter innehade landegendomar.297 Andelen omgiften i Sverige som helhet 

har under perioden 1750–1900 sjunkit. 17 % av männen som ingick äktenskap år 

1750 gifte om sig, vid sekelskiftet 1900 hade ungefär 10 % av männen varit gifta 

tidigare. Bland kvinnorna var andelen lägre, 1750 hade ungefär 13 % av kvinnorna 

tidigare varit gifta när de ingick äktenskap, år 1900 hade siffran sjunkit till nära 

5 %.298

Christer Lundhs undersökning av omgiften i ett antal församlingar i Skåne un-

der perioden 1740–1894 visade att 8 % av 2 686 äktenskap inbegrep en änka eller 

änkling. Medelåldern bland män som gifte om sig var 39 år medan omgifta kvin-

nor uppvisade en medelålder på 35 år. Ofta var åldersskillnaden mellan makarna 

mycket stor, i 60 % av fallen var mannen mer än 10 år äldre än sin nya maka.299 

Även inom den samiska kontexten var omgiften vanliga. Exempel fi nns där 

man ingått både ett tredje eller fjärde omgifte och många gånger var åldersskill-

naden mellan makarna betydande. Ofta hade man barn i fl era av äktenskapen.300 

von Düben fann ett likartat mönster under sina resor och skrev: ”Mest dock så att 

en rik enka gifter sig med en ung rask dräng, för att hava någon som sköter hjor-

294 Van Poppel, Frans (1995), “Widowers and Remarriage in Nineteenth-Century 
Netherlands.” Population Studies, Vol. 49, No. 3, s. 421-441. 

295 Knodel & Lynch, s. 56f; McQuillan, s. 564-567.
296 Gaunt, David & Löfgren, Orvar (1981),”Remarriage in the Nordic Countries: the Cultural and 

Socio-economic Background.” I: Marriage and Remarriage in Populations of the Past. Eds. 
Dupâquier, Hélin, Laslett, Livi-Bacci & Sogner. Academic Press Inc. (London) Ltd., s. 49-60.

297 Gaunt & Löfgren, s. 52-54.
298 G. Sundbärgs siffror återges i Lundh, (2003) , s. 54.
299 Lundh (2003), s. 57.
300 Sköld (1998), s.40.
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den och skyddar henne mot efterhängsna friare; en rik enkling med en ung fl icka 

för att blifva ompysslad. […] Omgifte äfven andra gången, är icke alls ovanligt 

bland Lapparne”.301 

Enligt Peter Skölds studie från Arjeplog var det stora skillnader mellan skogs- 

och fjällsamebyarna vad gäller omgiften under senare delen av 1800-talet. I fjäll-

samebyn Njarg hade så många som 50 % av männen samt 25 % av kvinnorna 

varit gifta tidigare, siffror som alltså var långt över ett svenskt riksgenomsnitt. 

Hög omgiftesfrekvens framkom också i de övriga fjällsamebyarna. Bland skogs-

samerna i församlingen förekom ingen omgift man, men 14 % av kvinnorna hade 

tidigare ingått äktenskap.302 Skogssamerna var äldre än fjällsamerna när de ingick 

sitt första äktenskap, dessutom hade skogssamiska män den högsta genomsnitt-

liga dödsåldern. Även de skogssamiska kvinnorna levde i genomsnitt länge, dock 

inte längst.303 

En undersökning från Jämtlandsfjällen visade att omgiften också var relativt 

vanligt förekommande i sydsamiskt område i slutet av 1800-talet. Av de äkten-

skap som ingicks i området hade 10 % av männen och 8,5 % av kvinnorna varit 

gifta tidigare. Ingen skilsmässa förekom i församlingarna, utan då omgifte skedde 

var det mellan änkor eller änklingar.304  Man kan emellertid fråga sig om omgif-

ten endast hade en arbetsekonomisk funktion då det också framkom att samiska 

kvinnor i Jämtland hade en mer eller mindre konstant fertilitet. Många kvinnor 

födde barn långt upp i åldrarna, vilket också talar för att omgiften kunde ha en 

reproduktiv roll.305  

Omgiften i det norrländska inlandet

Undersökningen utgår från samtliga 6 598 äktenskap som ingåtts under åren 

1746–1895. Ingen vigsel saknade helt notering om äktenskapsnummer i vigsel-

längden, dock saknas uppgift för endera kvinnan eller mannen i ett antal äkten-

skap.306 I det närmaste undersöks andelen omgiften i såväl nord- som sydsamiskt 

område, där också skillnader mellan de nordsamiska församlingarna studeras. 

Omkring 14 % av samtliga äktenskap ingicks av en man som gifte sig för andra, 

tredje eller fjärde gången. Bland kvinnorna var andelen omgiften inte lika omfat-

tande, nära 9 % av kvinnorna hade varit gifta minst en gång tidigare när de ingick 

301 von Düben, s. 195.
302 Sköld (2004), s. 92.
303 Sköld (1998), s. 39, Sköld (2004), s. 100.
304 Edholm (Nordin), Gabriella (2005), ”Äktenskap och familjebildning i jämtlandsfjällen 

under det sena 1800-talet”. I: Ett land ett folk. Sápmi i historia och nutid. Red. Per Axelsson 
& Peter Sköld. Skrifter från Centrum för samisk forskning 3. Umeå, s. 159. 

305 Edholm (Nordin), s. 160-168.
306 101 (1,5 %) av kvinnorna och 129 (2,0 %) av männen saknade notering om äktenskapsnummer.
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äktenskap. Resultaten visar på relativt stora fl uktuationer mellan de undersökta 

församlingarna, där Jokkmokk utmärker sig med nära 16 % omgiften bland män-

nen. I Jukkasjärvi församling och i sydsamiskt område var omgiften dock inte lika 

vanliga, endast 12 % av männen hade tidigare ingått äktenskap. Andelen kvin-

nor som ingick omgifte uppvisar liknande siffror i samtliga församlingar. Tabell 

7.4 avslöjar att omgiften bland kvinnor var vanligast i Gällivare och i sydsamiskt 

område.

Tabell 7.4: Andel omgiften i förhållande till det totala antalet äktenskap i försam-
lingarna Karesuando, Jukkasjärvi, Gällivare, Jokkmokk samt lappförsamling-
arna i sydsamiskt område, 1746–1895 (N=6 598).

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet.
Kommentar: Siffror inom parentes anger numerus/antal.

En uppdelning av undersökningen mellan samer och icke-samer visar att andelen 

omgiften var något annorlunda fördelad. Nära 15 % samiska män och 9 % samiska 

kvinnor ingick äktenskap mer än en gång fram till studiens slut.307 Bland icke-

samerna hade 11 % av männen gift om sig och bland kvinnorna hade endast 6,5 % 

tidigare stått inför prästen.308 Vi vet att samerna hade en högre dödlighet än sina 

icke-samiska grannar under hela 1800-talet,309 vilket delvis torde förklara var-

för andelen omgiften var högre bland samerna än bland icke-samerna. Resultatet 

stärker även den bild av det rennomadiska hushållet som starkt beroende av två 

makar som hjälptes åt med sysslorna i hushållet. I händelse av makens eller ma-

kans bortgång var man nödgad att se sig om efter en ny livskamrat.

Endast tre kvinnor ingick ett fjärde äktenskap och samtliga gifte sig med en 

man som ingick sitt första äktenskap. En liknande tendens återfi nns bland män-

nen som gifte sig för fjärde gången, majoriteten gifte sig med en kvinna som ingick 

sitt första giftermål. Även om det förekom äktenskap där båda parter gifte om 

307 Resultaten bygger på det totala antalet samer som ingick äktenskap genom hela undersökningsperioden, de 
samiska kvinnorna var 4, 163 till antalet och männen var 4 077. 368 kvinnor och 573 män saknade notering i 
materialet som angav att de var samer eller icke-samer och har följaktligen inte tagits med i dessa uträkningar.

308 Resultaten bygger på det totala antalet icke-samer som ingick äktenskap genom hela 
undersökningsperioden, de icke-samiska kvinnorna var 2 067 till antalet och männen var 1 948.  

309 Sköld, Peter & Axelsson, Per (2008),”The Northern Population Development; Colonization and Mortality 
in Swedish Sápmi, 1776-1895.” International Journal of Circumpolar Health, 67:1 2008, s. 38-39.

Församling Kvinnor Män

Sydsamiskt område 9,2 % (38) 12,1 % (50) 

Karesuando 8,9 % (108) 13,3 % (161) 

Jukkasjärvi 8,0 % (99) 11,9 % (148) 

Gällivare 9,3 % (190) 13,7 % (280) 

Jokkmokk 8,7 % (147) 15,8 % (266) 

Totalt: 8,8 % (582) 13,7 % (905) 
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sig, äktade majoriteten av änkorna och änklingarna någon som gifte sig för första 

gången.310 Resultaten korresponderar med förhållandena i Tyskland, där änkor 

och änklingar i högre grad ingick äktenskap med tidigare ogifta. Den höga ande-

len äktenskap mellan tidigare gifta och ogifta sätts i samband med svårigheten att 

förena två barnkullar, vilket också kunde ge upphov till arvsrättsliga problem.311

Tabell 7.5: Andel omgiften i förhållande till det totala antalet äktenskap, 
 jämförelse mellan de tre vigselperioderna samt nord- och sydsamiskt område, 
1758–1895 (N=6 598).

Kvinnor Män

Nordsam Sydsam Nordsam Sydsam

1758-1799 11,4 % (121) 2,9 % (1) 13,8 % (147) 5,7 % (2) 

1800-1854 11,0 % (235) 12,9 % (22) 14,6 % (313) 10,5 % (18) 

1855-1895 6,2 % (174) 7,5 % (14) 13,4 % (378) 15,5 % (29) 

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet.
Kommentar: Siffror inom parentes anger numerus/antal.

Jämfört med männen och kvinnorna som ingick sitt första äktenskap var medel-

åldern bland dem som ingick sitt andra, tredje eller fjärde äktenskap naturligtvis 

mycket högre. Kvinnorna visade sig ha en medelålder på ungefär 37 år312 medan 

männen som väntat var ännu äldre, 42 år.313 Männen som gifte om sig var i genom-

snitt elva år äldre än sin maka, de kvinnor som gifte om sig var i genomsnitt 3,5 år 

yngre än sin blivande man. I de skånska församlingar som Lundh undersökt var 

hela 60 % av männen mer än tio år äldre än sin tillkommande,314 siffror som korre-

sponderar väl med det norrländska inlandet där hälften av männen visade sig vara 

över tio år äldre än sin nya maka. Tjugo procent av männen som gifte om sig var 

mer tjugo år äldre än kvinnan, samtidigt var 15 % av männen yngre än kvinnan 

vid vigseln. Beträffande åldersskillnaden i de äktenskap där kvinnan ingick ett 

omgifte blir siffrorna annorlunda. I endast 12 % av fallen var mannen mer än 10 

år äldre än änkan, i 35 % av äktenskapen var kvinnan dessutom äldre än maken. 

Resultaten tyder på att en kvinna i det norrländska inlandet, trots änkedom och 

hög ålder, uppbar ett stort intresse på äktenskapsmarknaden.

Vid analys av hur andelen omgifta förändrats över tid framkom något för-

bryllande siffror. Som framgår av Tabell 7.5 verkar det i sydsamiskt område upp-

310 Se Tabell 4 i Appendix.
311 Knodel & Lynch, s. 56f
312 Resultaten bygger på 548 kvinnor som ingick sitt andra, tredje eller fjärde 

äktenskap. 34 kvinnor saknade uppgifter som kunde ange vigselålder.
313 Resultaten bygger på 857 män som ingick sitt andra, tredje eller fjärde 

äktenskap. 48 män saknade uppgifter som kunde ange vigselålder.
314 Lundh (2003), s. 57.
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kommit en underregistrering i materialet.315 Endast 3 % av kvinnorna och 6 % 

av männen som ingick äktenskap hade varit gifta tidigare under andra halvan av 

1700-talet, siffror som förändrats radikalt redan under första hälften av 1800-

talet då dessutom kvinnorna i högre grad gifte om sig jämfört med männen i om-

rådet. Mot slutet av 1800-talet har förhållandet svängt och männen i sydsamiskt 

område gifte om sig i högst grad. Noterbart är också andelen omgifta kvinnor i 

såväl nordsamiskt som sydsamiskt område sjönk markant mot slutet av under-

sökningsperioden. Dessa uppgifter kan vara ett resultat av en lägre dödlighet och 

högre medellivslängd i området, men det kan likväl tyda på att änkors ställning på 

äktenskapsmarknaden sjunkit. 

Figur 7.2: Andel änkor och änklingar av den totala befolkningen över 15 år i 
nordsamiskt samt sydsamiskt område, fördelat i femårsperioder, 1746–1895  
(N=23 144).

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet.
Kommentar: Observera att de år då husförhörslängder saknas 1798-1804 i sydsamiskt område inte finns med i 
beräkningarna. 

Figur 7.2 visar att andelen änkor i såväl nordsamiskt som sydsamiskt område un-

der hela kolonisationsprocessen var långt högre än andelen änklingar. Trots att 

änkorna var fl er, gifte färre kvinnor om sig, något som också uppmärksammats i 

315 Möjligen kan det begränsade antalet äktenskap i området förklara de mycket låga siffrorna, 
något som dock verkar otänkbart med tanke på den stora ökning som sker därefter.
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studier från exempelvis Tyskland.316 Dessutom sjunker andelen änkor endast mar-

ginellt mot slutet av undersökningsperioden, vilket också betyder att svaret på en 

sjunkande trend bland änkornas omgiftesfrekvens inte står att fi nna i minskad 

förekomst av desamma i församlingarna. 

En studie över den åldersspecifi ka dödligheten i Gällivare visade att såväl 

samer som icke-samer blev allt äldre. Andelen individer som överlevde till åldern 

50–59 år ökade från slutet av 1700-talet fram till slutet på 1800-talet. I slutet 

av undersökningen hade dödligheten bland församlingens 50–59-åringar sjun-

kit betänkligt.317 Resultaten visar att man levde längre, vilket i sin tur också höll 

andelen omgiften nere eftersom ingen skilsmässa förekom genom undersöknings-

tiden. Tidigare studier har visat att ju äldre man är när maken eller makan går 

bort, desto mindre är sannolikheten att man gifter om sig.318 Mot slutet av under-

sökningsperioden lever man allt längre, vilket innebär äldre änkor och änklingar, 

med sjunkande omgiftesfrekvens bland dem som följd. 

Avslutande diskussion rörande omgiften

Undersökningen av de omgifta visade som väntat på höga giftermålsåldrar, i jäm-

förelse med dem som gifte sig för första gången. Männens genomsnittsålder var 

42 år, medan kvinnorna var ungefär 37 år.  Flest omgiften ingicks i Jokkmokk 

där hela 16 % av männen som gifte sig i församlingen hade varit gifta tidigare. 

Bland kvinnorna var andelen omgiften som störst i Gällivare församling samt i 

sydsamiskt område, även om fördelningen mellan alla församlingarna var relativt 

jämn. Fördelningen mellan samer och icke-samer visade vidare att omgiften var 

vanligare bland samerna. Resultaten korresponderar med uppgifter om samernas 

högre dödlighet vilket stimulerade till omgiften bland änkor och änklingar.  Re-

sultaten underbygger emellertid också antagandet om tvåsamhetens starka roll i 

det rennomadiska samhället. 

I jämförelse med ett svenskt riksgenomsnitt låg både männen och kvinnorna 

i såväl nord- som sydsamiskt område långt lägre i andelen omgiften under an-

dra hälften av 1700-talet. I slutet av undersökningsperioden var förhållandena 

de motsatta; svenskt riksgenomsnitt låg betydligt lägre än både nord- och sydsa-

miskt område, vilka var utpräglade agrar- och nomadsamhällen. Såväl inom jord-

bruk som inom rennäring fanns en strikt könsmässig fördelning av arbetsuppgif-

316 Knodel & Lynch, s. 34-59.
317 Sköld & Axelsson, s. 40f.
318 Se bland annat Knodel & Lynch; Livi-Bacci, Massimo (1981), “On the Frequency of Remarriage in Nineteenth 

Century Italy: Methods and Results”. I: Marriage and Remarriage in Populations of the Past. Eds. J. 
Dupâquier, E. Hélin, P. Laslett, M. Livi-Bacci & S. Sogner. Academic Press Inc. (London) Ltd.,  s. 356.
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terna med följden att äktenskapets och tvåsamhetens betydelse står sig stark i det 

norrländska inlandet även i slutet av 1800-talet.

Studien har också visat att det var änklingarna som hade den mest fördelak-

tiga äktenskapsmarknaden. Trots att andelen änkor var högre i både nord- och 

sydsamiskt område var andelen änklingar som gifte om sig långt högre. I sydsa-

miskt område var dessutom skillnaderna markanta. Det torde dock ha varit så att 

en rennomadisk änka med renhjord hade ett långt större behov att gifta om sig än 

var fallet för en änkling. Att resultaten tyder på det motsatta kan innebära att det 

istället kan ha funnits goda möjligheter för en änka att till exempel fl ytta in hos 

(vuxna) barn eller hos andra släktingar, i händelse att maken gick bort. Möjligen 

uppbar en änka inte samma värde som en änkling på äktenskapsmarknaden. 

De två analyser som genomförts kring äktenskapets betydelse i detta kapitel 

påvisade att giftermål sågs som den rådande normen i det förindustriella norr-

ländska inlandet. Trots att andelen gifta såväl som omgifta sjönk genom koloni-

sationsprocessen kan det ändock slås fast att majoriteten icke-samer och samer 

någon gång i livet gifte sig och dessutom gifte om sig i händelse av att maken 

eller makan gick bort. Kvinnorna hade dock ett sämre utgångsläge på äktenskaps-

marknaden, vare sig de var änkor eller ogifta. Huruvida unga kvinnor och män på-

verkades av familjen och släkten vid valet av äktenskapspartner avser kommande 

kapitel att analysera.
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8. GIFTERMÅL I UNGA ÅR – UNGDOMARS GIFTERMÅLSMÖNSTER 

I SÁPMI 1746–1895

Att studera och analysera en individs valfrihet när det gäller att fatta ett livsavgö-

rande beslut som äktenskapet innebar, kan i historiedemografi skt hänseende vara 

ytterst problematiskt. Det fi nns dock belägg för att ju yngre giftermålskontrahen-

ten var, desto större infl ytande hade familj och övrig släkt på valet av äktenskaps-

partner.319 Detta motiverar varför argumentet för att ett studium av ungdomars 

giftermålsmönster kan belysa huruvida äktenskap ingicks under stort infl ytan-

de av närstående eller om individen själv hade möjlighet att bestämma vem den 

framtida partnern skulle bli.

Enligt de äldre landskapslagarna320 fanns inga bestämmelser angående lägsta 

giftermålsålder utan åldern reglerades först enligt den kanoniska rätten och då 

gällde pubertetsåldern för ingående av fästning. För äktenskapet var åldern för 

männen 15 år (då han även förklarades myndig), för kvinnorna 13 år.321 År 1734 

fastställdes i Sverige lagen om lägsta giftermålsålder till 21 år för männen och för 

kvinnorna till 15 år. Genom Kunglig Förordning 1756 sänktes lägsta giftermåls-

åldern för allmogens män till 18 år, här förutsattes dock att de kunde försörja 

en familj.322 För tidigarelagt giftermål krävdes, förutom giftomans323 tillstånd och 

prästintyg, även dispens från Kungl. Maj:t samt ett intyg om förmågan att försörja 

den framtida familjen.324 Lagen från 1734 ledde till att det år 1743 inför lapska 

ecklesiastikverket lämnades en skrivelse för att anhålla om lägre giftermålsålder 

319 Losman, Beata (1988), ”Kvinnoliv på landet.” I: Handbok i svensk kvinnohistoria. Red. Gunhild Kyle. 
Malmö, s. 58-79; Oppenheim, Karen Mason (1993),”The Impact of Women’s Position on Demographic 
Change during the Course of Development.” I: Women’s Position and Demographic Change. Nora 
Federici, Karen Oppenheim Mason & Sølvi Sogner, Eds. Clarendon Press Oxford. (s. 19-42.) s. 33f. 

320 Dessa lagar baserades på förkristna regionala rättsregler och sedvanerätt från ättesamhällets 
tid vilka sammanställdes och stadfästes kring 1300-talet. Se: Hafström, s. 9; Melby, 
Pylkkänen, Rosenbeck & Carlsson Wetterberg (2006), Inte ett ord om kärlek. Äktenskap 
och politik i Norden ca 1850-1930. Makadam Förlag, Preses Nams, Riga. s. 26.

321 Hafström, s. 9 och s. 31; Melby, Pylkkänen, Rosenbeck & Carlsson Wetterberg, s. 26-38.
322 Hafström, s. 31.
323 Giftoman var vanligtvis fadern eller någon annan manlig släkting.
324 Hafström; s. 31; Stjernstedt, Georg (1921), Våra äktenskapslagar. Handbok 

avseende såväl äldre som nyare äktenskap. Stockholm, s. 20.
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för samerna, då dessa var ovilliga att låta sina barn vara ogifta så länge.325 Präs-

ten och lappmarksmissionären Petrus Holmbom skrev till Direktionen för Lapska 

Ecklesiastikverket:

Fastmera betygar erfarenheten, at en Lappgosse om 15 á 16 års ålder ganska väl 

vet och förstår hvad til deras hushåldning hörer. När en sådan ung dräng träder 

i ächtenskap, sätter han ej straxt egit, utan förblifver åtminstone ett år, ofta 2 

kanhända ock ibland längre hos sin svärfader. Han har ock eljest tillfälle at bo 

tilsammans med antigen sitt svärfolck eller sina föräldrar, sedan han satt sär-

skildt bo, så att han kan åtnjuta deras vård, hjelp och styrelse när så omtränger, 

hvilket ock gemenl. skier.326

Som huvudargument i skrivelsen använde dock Holmbom kravet på samiska ung-

domars kunskap i katekesen innan de inträdde äktenskap och på detta sätt skulle 

man kunna uppmuntra dessa ointresserade sameungdomar att ”desto fl itigare 

infi nna sig till Gudstjenst och Catechismi förhör.”327 Här fanns alltså mycket att 

vinna i strävandet att kristna samerna. Ecklesiastikverket föll för argumentet och 

år 1745 bestämdes att lägsta giftermålsåldern för en ”lapp-yngling” skulle vara 17 

år, det vill säga ”när han lärt sig förstå sina nödiga kristendomsstycken och upp-

nått 17 års ålder.”328 De samiska fl ickorna rördes inte av detta undantag eftersom 

den svenska lagen tillät fl ickor att gifta sig från 15 års ålder. Först år 1892 ändra-

des lagen som reglerade kvinnornas giftermålsålder vilken innebar en höjning till 

17 år.329

Även om de nya reglerna från ecklesiastikverket 1745 strävade efter en snab-

bare spridning av den kristna läran bland samerna antyds att människor i norr, 

och samerna i synnerhet, gifte sig i mycket unga år men få har undersökt närmare 

hur det förhöll sig. Var de nya reglerna från ecklesiastikverket nödvändiga, det vill 

säga, fanns det överhuvudtaget något behov av ett sådant undantag från lagen vad 

gäller den samiska befolkningen? Var det endast samer som omfattades av undan-

taget eller förekom tidiga giftermål även bland icke-samerna? Vem och hur många 

gifte sig vid unga år och hur gammal var deras partner vid giftermålet? I vilken av 

de undersökta församlingarna förekom unga brudpar i störst utsträckning? Fanns 

skillnader mellan nord- och sydsamiskt område, samt framträder förändringar 

över tid? Studien kommer även innehålla en analys av när kvinnornas första barn 

föds, det vill säga tidsintervallen mellan datum för vigseln samt barnets första 

325 Fellman, s. 183-184; Kjellström, s. 193.
326 Fellman, s. 183.
327 Fellman, s. 184.
328 von Düben, s. 194.
329 Hafström, s. 31.
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födelse. Eftersom det ännu inte är undersökt hur det egentligen förhöll sig med 

de påtalat låga giftermålsåldrarna i Sápmi, framförallt bland samerna, kommer 

detta kapitel uteslutande att handla om unga brudar, brudgummar och brudpar. 

Det är således den legala formen för sammanboende som studeras.

I analysen ingår äktenskap där en eller bägge parter var under 21 år vid vig-

seltillfället mellan åren 1746–1895. Skälet till denna gränsdragning är att svensk 

lag år 1734 fastställt giftermålsåldern till 21 år för männen, men att lagen sedan 

ändrats för sameynglingarna år 1745, och 1756 för allmogen. Gränsen vid 21 år 

tjänar således till att defi niera fram hur många som verkligen gifte sig i dessa unga 

år och i så fall om nya regler tjänade något egentligt syfte. I den senare delen, där 

analysen rör äktenskap där en eller båda parter var under 17 år vid vigseln, un-

dersöks omfattningen av de påtalat unga äktenskapen. I samtliga analyser är det 

individens första vigsel som undersöks. 

Studien innefattar även, som nämnts ovan, en analys av tidsdifferensen mel-

lan vigseln och kvinnans förstfödda barns födelse. Analysen avser klarlägga bety-

delsen av den kyrkliga vigseln bland de unga brudparen, samt fi nna spår i föräld-

rars inverkan på ungdomars val av den framtida äktenskapspartnern. Här ingår 

de barn som föds av en kvinna som gift sig för första gången före 21 års ålder, samt 

i den senare delen av undersökningen före 17 års ålder. 

I studien ingår liksom tidigare de nordsamiska församlingarna, Karesuan-

do, Jukkasjärvi, Gällivare, Jokkmokk, samt de sydsamiska lappförsamlingarna 

Frostviken, Föllinge, Hotagen och Undersåker, vilka tillsammans representerar 

det sydsamiska området. 

Forskningsöversikt

De församlingar som ingår i denna studie påverkades inte mycket, om än alls, av 

den grad av industrialisering som till exempel moderniseringsteoretikerna gjort 

gällande, därmed inte sagt att tiden stod stilla under de 150 år som passerar ge-

nom undersökningstiden. En gryende gruvnäring i främst Gällivare mot slutet av 

undersökningsperioden, det skogsbruk som börjar ta form i bland annat Jokk-

mokk i slutet av århundradet, hemmansklyvningar, avvittring samt förändrade 

demografi ska mönster till följd av ökad livslängd och sjunkande barnadödlighet, 

satte sina spår även i denna perifera del av Sverige. 

En undersökning av giftermålsmönstret i Arjeplogs församling, gjord av Peter 

Sköld, uppvisade att giftermål förekom där samiska ungdomar var så unga som 

14–15 år och än fl er var 16 år vid det första giftermålet. Äktenskap mellan unga 

kontrahenter ägde fortfarande rum i början av 1800-talet. Mot slutet av under-
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sökningsperioden 1860–1890, ingår även Arjeplogs nybyggare i undersökningen 

vilka uppvisade en lägre giftermålsålder än den samiska delen av befolkningen. 

Att nybyggarnas ungdomar var yngre när de ingick sitt första äktenskap har, en-

ligt Sköld, ett ekonomiskt samband. Det fanns få ekonomiska möjligheter för ny-

byggarna att låta sina vuxna barn stanna kvar på gården, ett giftermål med eget 

hushåll var alternativet som stod till buds.330

Från norska Karlsøy under perioden 1795–1804 visar Birgit Larsens under-

sökning att samiskdominerade Sørfjorden uppvisade påtagligt låg medelålder vid 

det första giftermålet bland kvinnorna. Under perioden 1795–1800 var åtta av tio 

kvinnor under 23 år och hela en tredjedel av kvinnorna gifte sig före sin tjugonde 

födelsedag, få norska kvinnor i Ytre Karlsøy ingick äktenskap lika tidigt. Åren 

1801–1804 fann Larsen däremot inte en enda samisk kvinna som gifte sig före 

tjugo års ålder. Andelen norska kvinnor i Ytre Karlsøy som gifte sig i åldrarna 

16–19 år hade däremot ökat till nästan var femte kvinna. Bland männen fann Lar-

sen inga liknande siffror. Hon anför tidigare forskares resonemang kring tidiga 

äktenskap, nämligen tillgång till hushållsnätverk med möjlighet för unga par att 

vara inneboende tills ekonomiska ramar fanns för eget boende. Larsen fann dock 

inga sådana belägg i sitt material och menar att det åtminstone inte var att be-

teckna som en samiskt tradition.331

I en värmländsk församling har Beata Losman undersökt livsöden för männis-

kor födda mellan åren 1800–1840.332 Undersökningen omfattade även giftermåls-

mönstret bland befolkningen. Losman fann att de fl esta unga bondebarnen tjä-

nade som piga eller dräng ett antal år före sitt äktenskap och menar att den lokala 

arbetsmarknaden också var att likna vid den lokala äktenskapsmarknaden. Man 

träffades på storgårdarna, tycke uppstod och man gifte sig. Så länge äktenskapen 

ägde rum mellan socialt likställda hade föräldrarna inget att invända. Ett fåtal 

unga kvinnor gifte sig påfallande ungt, före 20 års ålder, och en specialstudie gjor-

des av dessa. I de fall en kvinna gifte sig vid mycket ung ålder fanns alltid särskilda 

skäl, till exempel en förmyndare som ville slippa från ansvaret för en föräldralös 

fl icka, en faderlös fl icka där en måg behövdes i hushållet och så vidare. Inte sällan 

var mannen väl etablerad och minst tio år äldre än den unga bruden. Losman drar 

också slutsatsen att det fanns en högre grad av föräldraintresse inblandat i dessa 

äktenskap än då giftermålskontrahenterna var äldre vid vigseln.333

Eftersom det var viktigt att så tidigt som möjligt ”tinga på” en fl icka från en 

välbärgad familj, eller en familj man hade goda relationer till, sägs barnförlov-

ningar ha förekommit inom det samiska samhället. Det berättas i intervjuer om 

330 Sköld (1998), s. 39f.
331 Larsen, s. 151 samt 422f.
332 Losman, s. 58-79. 
333 Losman, s. 68.
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gifta samiska fl ickor, som var så små att de fått hämtas in av sina föräldrar för att 

utföra sina hushållssysslor när de lekt utomhus och mormödrar och farmödrar 

som varit så unga som 14 och 15 år när de gift sig. Då uppgifterna om de låga gif-

termålsåldrarna kontrollerades i kyrkböcker har det emellertid visat sig att åld-

rarna inte stämt överens med respondentens uppgifter. Den 15-åriga farmodern 

och den mormor som sägs ha varit 14 år vid vigseln visade sig vara 20 respektive 

17 år enligt kyrkböckerna.334 De felaktiga uppgifterna har tolkats som om en över-

enskommelse om giftermål i de tidiga barnaåren lett till att de unga kvinnorna 

skulle ha uppfattat sig som gifta innan de faktiskt var det.335 Prästen och lapp-

marksmissionären Pehr Högström uppmärksammade samernas tidiga äktenskap 

och skrev år 1747 att samiska föräldrar helst såg sina barn gifta vid 10–12 års ålder 

och att en samisk yngling ansågs giftasvuxen när han lärt sig sätta upp en kåta och 

slakta en ren.336 Att det sålunda fanns traditioner inom det samiska samhället att 

ungdomarna gifte sig tidigt kan vi därmed ta för troligt, men riktigt hur tidigt är 

ännu inte klarlagt.

Giftermål bland Sápmis unga

Enligt gällande lag skulle männen ha uppnått 21 års ålder före äktenskapet. Un-

dantaget från denna lag gällde till att börja med samiska män, men från 1852 även 

allmogens män. Hur såg det då egentligen ut, innebar de nya reglerna att unga 

män gifte sig innan 21 års ålder, och hur såg förekomsten ut bland kvinnorna; hur 

tidigt gifte de sig? 

Av det totala antalet 5 915 förstagångsvigslar i undersökningen gifte sig var 

femte kvinna och omkring var tjugonde man under 21 års ålder. Det var alltså 

långt vanligare med äktenskap där kvinnan var under 21 år än där mannen var 

det. Fördelningen är förvisso föga förvånande eftersom det ju visat sig att männen 

genomgående hade en högre giftermålsålder än kvinnorna, dessutom föreskrev 

lagen en lägsta giftermålsålder till 15 år för de sistnämnda. Det som ändock för-

vånade är den relativt höga andel kvinnor som gifte sig under 21 år, och dessutom 

att tidigare forskning inte uppmärksammat dessa unga kvinnor som stod inför 

prästen. 

334 Kjellström, (1969), s. 193f; Nordberg, Erik (1948), ”Om lapparnas brudköp.” I: Svenska 
landsmål och svenskt folkliv. Red. Dag Strömbäck. Stockholm, s. 24f.

335 Sköld, (1998), s. 40.
336 Högström, Pehr (1980), Beskrifning öfwer Sweriges Lapmarker 1747. [1747] Faksimilutgåva Umeå, s. 139.
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Tabell 8.1: Andel äktenskap där kvinnan var under 21 år vid sitt första äkten-
skap. Jämförelse mellan respektive församling i undersökningen, 1746–1895 
(N= 5 915).

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet.
* Totalt antal första äktenskap ingångna i församlingen genom hela undersökningstiden.
** Andel av det totala antalet första äktenskap ingångna i församlingen genom hela undersökningstiden.

Av Tabell 8.1 framgår att Karesuando utmärker sig när det gäller antalet kvinnor 

som ingick äktenskap före 21 års ålder. I en fjärdedel av äktenskapen gifte sig en 

kvinna under 21 år. Som framkommit i tidigare kapitel hade församlingen under 

de två första vigselperioderna (åren 1758–1854) en medelålder bland kvinnorna 

på ca 23 år som ökade till 26 år i den tredje och sista vigselperioden, vilket också 

bekräftas i denna delstudie. Även i Gällivare återfi nns ett relativt stort antal kvin-

nor som ingick äktenskap under 21 år. Mer än vart femte äktenskap som ingicks 

i församlingen under hela kolonisationsprocessen, ingicks av en kvinna under 21 

år. Det förklarar tidigare resultat i studien där Gällivare visade sig ha genomgå-

ende låga giftermålsåldrar bland kvinnorna under hela undersökningsperioden 

(se Tabell 4.2 i kapitel Äktenskap i Sápmi). 

Tabell 8.2: Andel äktenskap där mannen var under 21 år vid sitt första äkten-
skap. Jämförelse mellan respektive församling i undersökningen, 1746–1895 
(N= 5 564).

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet.
* Totalt antal första äktenskap ingångna i församlingen genom hela undersökningstiden.
** Andel av det totala antalet första äktenskap ingångna i församlingen genom hela undersökningstiden.

Församling Antal Totalt antal* Andel** 

Karesuando 281 1092 25,7 %

Jukkasjärvi 225 1118 20,1 %

Gällivare 403 1826 22,1 %

Jokkmokk 296 1511 19,6 % 

Sydsamiskt område 56 368 15,2 % 

1261 5915 21,3 %

Församling Antal Totalt antal* Andel** 

Karesuando 53 1040 5,1 %

Jukkasjärvi 59 1055 5,6 %

Gällivare 112 1739 6,4 %

Jokkmokk 67 1385 4,8 % 

Sydsamiskt område 21 345 6,1 % 

312 5564 5,6 %
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Unga kvinnor från sydsamiskt område gifte sig i minst utsträckning före 21 års 

ålder.  Då området även uppvisade giftermålsåldrar som bestod relativt jämnt ge-

nom hela undersökningen (se kapitel Äktenskap i Sápmi), synes det som om det 

där fanns en utbredd tradition angående kvinnors giftermålsålder som man också 

höll fast vid. 

Som väntat var det långt färre män som gifte sig innan de fyllt 21 år, de ut-

gjorde endast ungefär 6 % av det totala antalet första äktenskap. I Tabell 8.2 åter-

fi nns, precis som bland kvinnorna, en betydande andel män som gifte sig tidigt i 

Gällivare. Här ingicks relativt sett fl est äktenskap med en man under 21 år. Lik-

som bland församlingens kvinnor kan en parallell dras till de relativt låga gif-

termålsåldrarna som präglade hela undersökningstiden. En betydande andel av 

männen som gifte sig innan 21 år återfi nns även i sydsamiskt område, vilket dock 

inte innebär något generellt mönster eftersom ingen man från vare sig Hotagens 

lappförsamling eller Undersåkers lappförsamling gifte sig innan han fyllt 21 år. 

Figur 8.1: Andel äktenskap ingångna av kvinnor och män under 21 år i Karesu-
ando, Jukkasjärvi, Gällivare, Jokkmokk samt sydsamiskt område, av det totala 
antalet förstagångsäktenskap 1746–1895 (N=10 755).

Källa: Demografiska  databasen, Umeå universitet.
Kommentar: Individer som saknar komplett födelsedatum i källorna (724) ingår ej i figuren ovan.

Figur 8.1 visar att andelen äktenskap där kvinnan var under 21 år vid vigsel-

tillfället varierar stort i början av undersökningsperioden. Detta ska ses mot de få 

äktenskap som ingicks i församlingarna under 1700-talets andra hälft, därför slår 

den relativa förändringen hårdare vissa år. Likväl förefaller äktenskap där kvin-
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nan var under 21 år vara långt vanligare under 1700-talet. Under 1800-talet blir 

fl uktuationerna mindre märkbara och andelen sjönk. Noterbart är dock år 1837 då 

hela 47 % av alla äktenskap ingicks av en kvinna som var under 21 år. Giftermål 

med en ung kvinna under detta specifi ka år förekom uteslutande i de nordsamiska 

församlingarna (endast en vigsel ägde rum i sydsamiskt område detta år), ingen 

nordsamisk församling utmärker sig med fl er äktenskap än någon annan. Vad 

som skapar detta tillfälliga trendbrott just det året är fortfarande ovisst.

Bland männen framträder en klar nedåtgående trend, från slutet av 1870-talet 

och framåt var det bara någon enstaka man under 21 år vart eller vartannat år 

som gifte sig i undersökningsområdet. Bland kvinnorna kan vi däremot urskilja 

en marginell ökning i slutet av 1800-talet. En närmare undersökning av åren från 

1890 fram till undersökningens slut 1895 visar att i Gällivare ingicks nära 18 % av 

äktenskapen under dessa år av en kvinna under 21 år. I Jokkmokks församling var 

förekomsten ännu högre, nära 23 % av det totala antalet äktenskap ingicks av en 

kvinna under 21 år. Förmodligen kan en parallell dras till gryende gruvnäring och 

skogsbruk i området med stor in- och omfl yttning som följd. Gruvnäringen och 

skogsbruket, tillsammans med bygget av järnvägen, förde med sig stora möjlig-

heter till arbete utanför rennäring och jordbrukssektor och bör sålunda medfört 

ekonomiska förutsättningar till giftermål i tidiga åldrar. Sambandet bekräftas i 

Stefan Wargs studie över Gällivare och Jukkasjärvi, där giftermålsåldrarna sjun-

ker markant då gruvindustrin kommer i gång på allvar i början av 1900-talet.337

1756 sänktes giftermålsåldern för allmogens män från 21 år till 18 år. Noter-

bart är den topp just det året bland männen under 21 år som ingick äktenskap. 

Även om andelen giftermål bland unga män sjönk redan efter något år så noteras 

en uppåtgående trend fram till mitten av 1760-talet då andelen män under 21 år 

som ingick äktenskap uppgick till uppemot 40 % av alla äktenskap i de undersökta 

församlingarna. Nya möjligheter att kunna gifta sig utan att behöva söka dispens 

från Kungl. Maj:t sågs möjligen som ett lockande alternativ, frågan är dock hur 

medveten befolkningen i dessa nordliga, och många gånger perifera, församling-

arna verkligen var om nya lagar och regler. Det vi däremot vet är att prästen skulle 

fungera som statens informationskanal. Vid församlingens kyrkliga samman-

komster hade denne skyldighet att informera sina församlingsbor om nya lagar 

och reglementen, därmed bör det också ha stått klart för invånarna att reglerna 

ändrats.

Från 1870-talet och framåt skedde endast ett par vigslar vart eller vartannat 

år där brudgummen var under 21 år. Knappare resurser i norr och på landsbygden 

ledde till liknande förlopp för såväl den nybyggande som den renägande delen 

337 Warg, s. 147.



133

ÄKTENSKAP I SÁPMI

av befolkningen. Hemmansklyvning och avvittring av renbetesmarker ledde till 

färre utkomstmöjligheter för den giftasvuxne då ett redan kluvet nybygge eller 

uppdelat lappskatteland inte längre kunde föda en växande släkt, generation efter 

generation. Vi kan inte heller förvänta oss att fi nna att alla tog sin tillfl ykt mot 

kuststäder eller gruvområden där möjligheter till arbete var större. De som blev 

kvar hemmavid kunde helt enkelt inte fi nna sig utkomst stor nog att försörja en 

familj och äktenskapet fi ck vänta ytterligare ett par år, stundande bröllopsplaner 

eller ej. I takt med att de ekonomiska resurserna minskade i norr, avtog också 

föräldrars och övrig släkts möjligheter att påverka en framtida äktenskapspart-

ner och detta bör också ha påverkat att giftermål i unga år avtar mot slutet av 

århundradet.

Tabell 8.3: Åldersdifferens mellan makarna vid första äktenskapet där kvinnan 
var under 21 år vid vigseln (N=1 171).

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet.
Kommentar: Äktenskap som saknar komplett födelsedatum för maken finns inte med i tabellen. 

Som väntat uppvisas en betydande åldersskillnad mellan makarna. Männen var i 

de två första vigselperioderna ungefär sju år äldre än sin maka. I senare delen av 

1800-talet har dock åldersskillnaden ökat till närmare nio år. Detta skulle kunna 

tala för att männen, vilka hade försörjningsansvaret för familjen, fi ck vänta allt 

längre innan de ingick äktenskap, medan en ung kvinna fortfarande hade möjlig-

het att gifta sig i tidiga år. 

Undantagna från lagen – bara samer?

De som till att börja med skulle undantas från lagen om lägsta giftermålsålder 

var samerna och som huvudargument anfördes missionssträvandena bland den 

samiska befolkningen. I skrivelsen fanns dock också argument om samiska ung-

domars möjligheter till tidiga giftermål till följd av den samiska traditionen att 

leva tillsammans i fl ergenerationshushåll de första åren efter giftermålet. Efter 

1752 kunde allmogens söner enligt lag gifta sig vid 18 års ålder. Frågan är vilken 

grupp de som gifte sig under 21 års ålder tillhörde?

Vigselperiod Åldersdifferens 

1746-1799 7,3

1800-1854 7,1

1855-1895 8,7
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Tabell 8.4: Etnisk tillhörighet bland män som gifte sig under 21 års ålder Karesu-
ando, Jukkasjärvi, Gällivare, Jokkmokk samt sydsamiskt område, 1746–1895.

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet.
* Totalt antal män som ingick äktenskap i respektive grupp.
** Andel av det totala antalet män inom respektive grupp som gifter sig under perioden. 

Bland dem som gifte sig under 21 års ålder dominerar den samiska gruppen. Upp-

emot 8 % av de samiska männen ingick äktenskap innan 21 års ålder och här talar 

resultaten sitt tydliga språk – de samiska unga männen undantogs 1734 års lag 

och det är också de som faktiskt i högre grad ingick äktenskap före den ålder som 

lagen föreskrev. Även bland kvinnorna dominerar den samiska gruppen, nära en 

fjärdedel av de samiska kvinnorna gifte sig innan sin tjugoförsta födelsedag.  

Det var däremot inte uteslutande bland samer som äktenskap under 21 år in-

gicks eftersom siffrorna i Tabell 8.4 och Tabell 8.5 visar att icke-samer också gifte 

sig i unga år. Nästan var femte icke-samisk kvinna som ingick äktenskap genom 

undersökningsperioden var under 21 år.  Att det bland kvinnorna var en relativt 

sett hög andel som gifte sig före 21 års ålder är föga förvånande eftersom de upp-

nådde den lagliga åldern för äktenskap redan vid 15 års ålder. 

Tabell 8.5: Etnisk tillhörighet bland kvinnor som gifte sig under 21 års ålder 
i Karesuando, Jukkasjärvi, Gällivare, Jokkmokk samt sydsamiskt område, 
1746–1895. 

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet.
* Totalt antal kvinnor som ingick äktenskap i respektive grupp.
** Andel av det totala antalet kvinnor inom respektive grupp som gifter sig under perioden. 

Av det totala antalet icke-samiska män ingick mindre än 3 % äktenskap under 21 

års ålder. Det är dock förvånande att det alls förekom bland dem. För att allmo-

gens söner skulle få gifta sig från 18 års ålder krävdes ett intyg om att de kunde 

försörja den framtida familjen, vilket i sin tur innebar att ekonomiska förutsätt-

N Total N* Andel** 

Samer  263 3413 7,7 %

Icke-samer 47 1735 2,7 %

Okänt 2 416 0,5%

Totalt: 312 5564 5,6 %

N Total N* Andel** 

Samer 900 3711 24,5 % 

Icke-samer 360 1932 18,6 %

Okänt 1 272 0,4 % 

Totalt: 1261 5915 21,3% 
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ningar skulle fi nnas för äktenskap. Det var alltså svårt för allmogens söner att leva 

upp till detta krav.     

Tabell 8.6: Genomsnittligt tidsintervall i år, mellan datum för första vigsel samt 
datum för första barnets födelse där kvinnan var under 21 år vid vigseln, fördelat 
mellan samiska och icke-samiska kvinnor.

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet.
Kommentar: Av det totala antalet 1261 av kvinnorna som ingick äktenskap innan 21 års ålder saknades uppgifter om 
första barnets födelse för 279 av dem.

Undersökningen angående tidsintervallen mellan datum för vigseln samt datum 

för det förstfödda barnets födelse visade att nordsamiska kvinnor väntade längst 

innan det första barnet föddes. Noterbart är också att kvinnor som gifte före 21 

års ålder väntade längre innan de födde sitt första barn jämfört med alla gifta 

kvinnor som senare fi ck barn i vigselförsamlingen (se Tabell 4.4 i kapitel Äkten-

skap i Sápmi). Bland nordsamiska kvinnor var det även ovanligt med föräkten-

skapliga födslar, vilket visade sig långt vanligare bland icke-samiska kvinnor. Av 

de icke-samiska kvinnor som gift sig före 21 års ålder hade hela 11 % fött barn 

innan vigseln. 

Ungdomar under 17 år som ingick äktenskap – vilka var de?

Lappmannen Mårten och hans hustru Ingri hade sin fasta boplats 

i Könkämä lappby i Karesuando. De hade sex barn, fyra fl ickor och 

två pojkar. Den 15 april 1750 stod deras fjärde barn, blott 16-åriga 

Ella338 brud i Enontekis kyrka. Hennes tillkommande, lappdrängen 

Anders339 hade fyllt 24 år ett par månader tidigare. Efter vigseln 

fl yttade paret till Anders hemby Lainiovuoma där också hans för-

338 DDB-id: 734000859 Karesuando.
339 DDB-id: 725000884 Karesuando.

Antal

Genomsnittlig 
tidsintervall i år mellan 
vigseldatum samt första 

barnets födelse

Andel kvinnor som 
fött barn före 
vigseldatum

Nordsamiska kvinnor 651 2,26 3,8 % 

Sydsamiska kvinnor 39 1,68 7,7 % 

Icke-samiska kvinnor 292 1,07 11 % 

Samtliga kvinnor under 21 år 982 1,88 6 %



136

ÄKTENSKAP I SÁPMI

äldrar var bosatta. Ellas yngre syster Anna340, född i oktober 1740 

och hennes tillkommande lappdräng Nils341 ingick äktenskap i 

Enontekis kyrka den 28 mars 1756. Anna var 16 år och Nils 20 år vid 

vigseltillfället. Paret bosatte sig i makens hemby Rounala. 

Efter att ha konstaterat att en relativt stor grupp, framförallt bland kvinnorna, 

gifte sig innan 21 års ålder i de undersökta församlingarna ska en studie göras av 

dem som var under 17 år när de knöt äktenskapliga band. Tidiga källor omtalar att 

samiska föräldrar hade för vana att gifta bort sina barn i ung ålder.342 Dessutom 

undantogs de samiska unga männen lagen om lägsta giftermålsålder och fi ck ge-

nom ecklesiastikverkets försorg år 1743 möjlighet att gifta sig från 17 års ålder. 

Beslutet från ecklesiastikverket vilade framförallt på Petrus Holmboms skrivelse 

där han omtalar de samiska ungdomarnas möjligheter att ingå äktenskap i tidig 

ålder. Detta talar för en ytterligare analys av ungdomarna under 17 år som ingick 

äktenskap. Hur såg det egentligen ut med de påstått tidiga äktenskapen, i vilken 

omfattning, i vilka församlingar och slutligen, inom vilken grupp förekom de? När 

fi ck dessa unga kvinnor sitt första barn, skiljer sig nord- och sydsamiskt område 

samt samer och icke-samer sig åt i det avseendet? Var de samiska systrarna Ella 

och Anna representativa för de kvinnor som gifte sig under 17 års ålder i de under-

sökta församlingarna; var det samer som gifte sig med andra samer och från en 

nordsamisk församling? 

Tabell 8.7: Antal kvinnor och män under 17 år som ingick äktenskap i Karesu-
ando, Jukkasjärvi, Gällivare, Jukkasjärvi samt sydsamiskt område, 1746–1895.

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet.

I proportion till de övriga giftermålen var äktenskap där en eller bägge parter var 

under 17 år vid vigseln ytterst få (i två äktenskap var bägge parter under 17 år när 

340 DDB-id: 740000541 Karesuando.
341 DDB-id: 735000870 Karesuando.
342 Högström, s. 139.

Församling Kvinnor Män

Karesuando 48 -

Jukkasjärvi 19 1

Gällivare 42 10

Jokkmokk 23 7

Sydsamiskt område 5 1

N: 137 19
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de ingick sitt första äktenskap). I de undersökta församlingarna ägde 154 äkten-

skap rum där åtminstone en av makarna var under 17 år vid giftermålet. 

Vissa, visade det sig, var så unga som strax under 11 år när de gifte sig, och medel-

åldern bland fl ickorna var 15,9 år. Medelåldern bland de män som ingick äkten-

skap med de unga brudarna var 25,3 år, betydligt äldre än sina tillkommande 

alltså. De fl ickor som gifte sig under 15 års ålder var få, men det gör dem likväl 

mycket intressanta eftersom de faktiskt ingick äktenskap innan lagen tillät det. 

Om de ansökt och fått dispens från Kungl. Maj:t framgår tyvärr inte i källorna. 

Kunglig dispens eller inte, synes det otänkbart att dessa unga fl ickor gifte sig helt 

utan föräldrarnas och släktens inblandning.

Majoriteten, nära 67 %, av fl ickorna, var samer. Nybyggarsamiska kvinnor ut-

gjorde knappa 3 %. Vad gäller icke-samernas döttrar utgjorde de nära 20 % av de 

fl ickor som gifte sig innan de fyllt 17 år. Resterande saknade noteringar i kyrko-

böckerna som gav indikation om till vilken grupp de hörde. Männen som gifte sig 

under 17 år var få, icke desto mindre fanns de, och medelåldern för dem var 16 år 

när de gifte sig. Kvinnorna de äktade hade en medelålder som uppgick till nära 22 

år (medianåldern var 20 år), den yngsta var strax under 11 år och den äldsta var 

ungefär 31 år. 58 % av männen var samer, resterande tillhörde icke-samerna samt 

ett fåtal nybyggarsamer. Vi kan alltså konstatera att de fl esta var samer och dessa 

siffror stärker det tidigare källor angett, nämligen en tämligen stor inverkan från 

föräldrar och övrig släkt vid samiska ungdomars val av äktenskapspartner.

Även bland männen framkom alltså ett antal som gifte sig innan lagen före-

skrev det. Trots att samiska män enligt lag hade rätt att gifta sig vid 17 års ålder vi-

sar dessa resultat att de i fl era fall gifte sig ännu tidigare. Än mer förvånande är att 

icke-samer gifte sig under 17 års ålder då lagen från 1752 klart och tydligt angett 

att allmogens män skulle vara 18 år fyllda, samt kunde försörja en familj, innan 

äktenskapet. Dessa män hade inte ens fyllt 17 år och ändå tilläts de knyta äkten-

skapliga band. I vissa fall har prästen även fyllt i parets åldrar i en särskild kolumn 

i vigsellängden, förutom att födelseår (och i bästa fall, födelsedatum) fi nns är allt-

så åldern tydligt utskriven. Detta visar att prästen var medveten om parets ringa 

åldrar, vilket föranledde att dispens skulle skickas till huvudstaden. Frågan är 

om det verkligen skickades en dispensansökan till Kungl. Maj:t varje gång ett par 

under den lagliga åldern skulle vigas eller kan det helt enkelt vara så att prästen 

i själva verket såg mellan fi ngrarna och godtog föräldrarnas samtycke? Brevkor-

respondens mellan Karesuando och Stockholm kan idag te sig som en liten sak, 

men i 1700- och 1800-talets Sverige var dessa avstånd enorma, vilket innebär att 

man ställer sig frågan om dispensansökan verkligen inkom till Kungl. Maj:t i varje 
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enskilt fall. Om dessa skickades måste det ha gjorts i mycket god tid innan vigseln, 

vilket också talar för att äktenskapen var planerade långt i förväg.343

Tabell 8.8: Åldersdifferens mellan makarna vid det första äktenskapet där 
kvinnan var under 17 år vid vigseln i Karesuando, Jukkasjärvi, Gällivare och 
Jokkmokk. (N=129).

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet.
Kommentar: Äktenskap där komplett födelsedatum saknas finns inte med i denna tabell. 

Enligt Losmans studie av unga kvinnor som ingick äktenskap i Värmland var ma-

ken ofta så mycket som tio år äldre än sin tillkommande.344 Ovanstående tabell 

avslöjar att Sápmi inte utgör något undantag, i själva verket stämmer resultatet väl 

in med de siffror som Losmans studie uppvisar. Brudgummen var nio år äldre än 

bruden i början av studien för att ha ökat till tio år mot slutet av 1800-talet. Precis 

som bland kvinnorna som ingick äktenskap före 21 års ålder var männen påtagligt 

äldre än de unga brudarna. Det faktum att de unga brudarnas makar var ännu 

äldre och dessutom att åldersskillnaden ökade, torde stå helt i motsats till ett äk-

tenskap uppbyggt på romantiska ideal (jämför kapitel De samiska nybyggarnas 

giftermålsmönster ovan). Istället för ett äktenskap som byggde på kärlek mellan 

två ungdomar förefaller dessa äktenskap signalera ett stort mått av påverkan från 

familj och övrig släkt. 

Som framgår av Figur 8.2 förekom äktenskap där den unga bruden var under 

17 år under hela undersökningsperioden. Trots att de var få till antalet var fördel-

ningen relativt jämn, även om en klar nedgång kan skönjas från 1860-talet och 

framåt. År 1892 höjdes lagen om lägsta giftermålsåldern för kvinnorna i Sverige, 

från 15 till 17 år, vilket också framgår av fi guren. Det sista äktenskap i studien där 

mannen var under 17 år ägde rum 1844.

343 Ansökningar om dispens för äktenskapets ingående ställdes till Nedre Justitierevisionen 
och finns i varierande omfattning bevarade i detsamma arkiv.  Detta arkiv är ännu 
oförtecknat, vilket skulle göra sökandet efter dispensansökningarna mycket tidskrävande. 
Av arbetsekonomiska skäl är dessa handlingar inte undersökta i denna studie. 

344 Losman; s. 68.

Vigselperiod Åldersdifferens 

1746-1799 9,1

1800-1854 9,5

1855-1895 9,9
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Figur 8.2: Fördelning över antalet äktenskap ingångna av kvinnor under 17 år 
i Karesuando, Jukkasjärvi, Gällivare och Jokkmokk samt sydsamiskt område, 
1746–1895, (n=137).

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet.

Det kan alltså konstateras att systrarna Ella och Anna får anses som väl represen-

tativa för gruppen som ingick äktenskap under 17 års ålder. De var samer som gifte 

sig med en annan same, de var 15–16 år, samt från nordsamiskt område. Även 

tjugofyraårige Anders, Ellas make, representerar gruppen män som gifte sig med 

en av de unga kvinnorna, medan Nils var något yngre. 

Tabell 8.9: Genomsnittlig tidsintervall i år, mellan datum för första vigsel samt 
datum för första barnets födelse där kvinnan var under 17 år vid vigseln, fördelat 
mellan samiska och icke-samiska kvinnor.

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet.
Kommentar: Av det totala antalet 137 av kvinnorna som ingick äktenskap innan 21 års ålder saknades uppgifter om 
första barnets födelse för 40 av dem.
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Som framgår av Tabell 8.9 var det mycket ovanligt att kvinnorna fött barn innan 

de gifte sig. Endast 3 % av de nordsamiska, men ingen sydsamisk eller icke-samisk 

kvinna, födde något barn innan vigseln. Däremot hade nära 37 % av de icke-sa-

miska kvinnorna fått sitt första barn innan det första året efter vigseln nått sin 

ände, att jämföra med ungefär 11 % av de nordsamiska kvinnorna. Av tabellen 

framkommer även att tidsintervallen mellan vigseln och första barnets födelse 

var betydligt längre bland samerna än bland icke-samerna. Jämfört med samtliga 

kvinnor som gifte sig genom undersökningsperioden och senare fi ck barn, är det 

uppenbart att dessa unga kvinnor väntade klart längre än övriga. Att icke-samis-

ka kvinnor fi ck sitt barn inom en relativt kort intervall, jämfört med de samiska, 

visar att de förra i högre grad levde tillsammans som makar direkt efter vigseln 

jämfört med de senare. 

Avslutande diskussion

Med tanke på att en femtedel av äktenskapen under kolonisationsprocessen in-

gicks där åtminstone kvinnan var under 21 år utgör denna delstudie som ett vik-

tigt komplement till det övergripande giftermålsmönstret i Sápmi. Lagen från 

1752 innebar, förutom att mannen skulle ha uppnått 18 års ålder, också att han 

hade ett försörjningsansvar för den kommande familjen. Att det var kvinnorna 

som i högre grad ingick äktenskap i unga år kan alltså tämligen lätt förstås i det 

perspektivet. 

Studien har visat att det var vanligare att samiska ungdomar gifte sig i unga år 

än de icke-samiska ungdomarna. Vid den samiska vigseln förutsattes det inte att 

det unga paret skulle bilda ett eget hushåll, utan traditionen angav att de under 

det första året levde i någon av föräldragenerationens hushåll tills förutsättningar 

fanns att klara livet på egen hand, det framgår av missionären Petrus Holmboms 

skrivelse till ecklesiastikverket år 1743. Må hända var det verkligen så, som tidi-

gare källor gjort gällande, att det endast var för missionens fortskridande som 

särskilda regler skulle gälla för den samiska befolkningen. Det går emellertid inte 

att bortse från det Holmbom faktiskt hävdade i sin skrivelse, nämligen att sa-

miska ungdomar hade goda möjligheter att klara sig som gifta, trots sin ringa ål-

der. Skrivelsen antyder just det som framträder ur resultaten, nämligen att söner 

och döttrar levde tillsammans med föräldragenerationen, även som gifta. Det som 

skymtar bland dessa unga brudpar är de kulturella yttringar som vi än idag fi n-

ner inom det renskötande samhället – ett tätt samarbete, även utanför den egna 

kärnfamiljen. Systrarna Ella och Anna bosatte sig bägge två i svärföräldrarnas 

hembyar, förmodligen också i nära anslutning till dem. De tidiga äktenskapen 
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kan följaktligen spegla den gemenskap som präglade det rennomadiska samhäl-

let, man levde tillsammans i sitor, det vill säga fl era familjer samarbetade för att 

underhålla och ta hand om renhjorden. Att en ung nygift man på egen hand direkt 

skulle kunna försörja familjen sågs alltså inte som en nödvändighet inom den sa-

miska gruppen. 

Att unga män som gifte sig var relativt sällsynta borgar både senarelagd laglig 

giftermålsålder samt försörjningsansvar för, de hade helt enkelt inte samma möj-

ligheter att gifta sig lika tidigt som kvinnorna. Det kan även ha varit så att det var 

viktigare att gifta bort en dotter i unga år, eftersom en ung man kan vara av större 

intresse ur arbetsekonomisk synvinkel för föräldragenerationen, vare sig man var 

same eller nybyggare. En sameynglig som gifte sig påbörjade inte nödvändigtvis 

ett eget hushåll, utan fanns kvar som arbetskraft, endera hos föräldrarna eller 

svärföräldrarna.

Vad gäller icke-samerna, bland vilka det också förekom ett antal äktenskap 

före 21 års ålder, var det dock inte självklart att man hade möjlighet att leva till-

sammans med föräldragenerationen. Tvärtom, var det antagligen förutsättningen 

för en nybyggarfamiljs överlevnad att de giftasvuxna barnen så snart som möjligt 

lämnade hemmet för ett eget nybygge eller annan alternativ försörjning. I Gäl-

livare församling, där en stor andel av äktenskapen med en partner under 21 år 

ägde rum, fanns goda alternativa försörjningsmöjligheter främst mot slutet av 

undersökningsperioden med en gruvnäring i startgroparna och därtill hörande 

järnvägsbygge. 

Analysen av tidsdifferensen mellan vigseln och första barnets födelse gav vid 

handen att samiska unga brudpar väntade längre innan första barnets nedkomst. 

De gifte sig alltså tidigare än icke-samerna i större utsträckning, men den äk-

tenskapliga samlevnaden fi ck vänta ytterligare några år. Bland den icke-samiska 

gruppen var förhållandena omvända, de gifte sig i mindre utsträckning i unga år, 

men ägde äktenskap rum levde man också tillsammans som makar och fi ck barn 

redan efter något år. Resultaten styrker tidigare antaganden om att samiska ung-

domar inte bildade ett eget hushåll, utan ingick i föräldragenerationens hushåll, 

därmed fi ck den äktenskapliga samlevnaden vänta.

Moderniseringsteoretikerna hävdade att familjen och individen påverkats av 

industrialismen och dess förändrade ekonomiska förutsättningar, en utveckling 

som ledde till ett ökat individuellt infl ytande över den framtida äktenskapspart-

nern. Trots att församlingarna som här undersökts förmodligen inte påverkats 

nämnvärt av den industrialisering och urbanisering som sägs ha förändrat famil-

jebildningen, visar denna del av undersökningen att det sker en förskjutning i för-

äldrars och övrig släkts möjlighet att påverka ungas framtida giftermålspartner. 
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Från ett 1700-tal där släkt och socialt nätverk var av stor vikt för den framtida 

överlevnaden till ett sent 1800-tal där andra utkomstmöjligheter fanns och nät-

verket tappat sin stora betydelse. Att de ekonomiska förutsättningarna förändras 

i norr under kolonisationens tidevarv bör vi nämligen kunna ta för givet, vare sig 

man var same eller icke-same. 

Förekomsten av unga brudpar kan signalera att goda ekonomiska förutsätt-

ningar fanns till ett tidigt giftermål. Svåra ekonomiska villkor kan emellertid ock-

så förklara tidiga äktenskap, föräldrarna hade helt enkelt inte möjlighet att låta 

sina barn bli kvar i föräldrahemmet när de nått giftasvuxen ålder. Vi ska dock inte 

bortse från att det likväl kan handla om kulturella skillnader mellan invånarna 

i norr, där traditioner kring ungdomars val av äktenskapspartner skiftar mellan 

samer och andra. Här avses främst individens möjlighet att själv påverka valet av 

äktenskapspartner, ett tidigarelagt äktenskap kan visa på att individens eget val 

fått stå tillbaka för föräldrars eller övrig släkts påverkan. Med tanke på att andelen 

ungdomar som gifter sig i unga år sjunker över tid vill jag mena att föräldrar och 

övrig släkt i takt med tiden får acceptera individens eget val av äktenskapspartner. 

De stora åldersskillnaderna mellan makarna däremot antyder att det fanns ett 

stort mått av påverkan från föräldrar i de äktenskap som fortfarande ägde rum 

mellan unga kontrahenter i slutet av 1800-talet. Unga bröllopspar minskar mot 

slutet av 1800-talet, samtidigt ökar åldersskillnaden mellan makarna, vilket skul-

le tala för att de få äktenskap som ingås med en ung kontrahent förmodligen var 

arrangerade äktenskap. 



143

ÄKTENSKAP I SÁPMI

9. KOLONISATIONENS KONSEKVENSER

Sápmi, ett område som i mitten av 1700-talet till största delen beboddes av samer, 

genomgick fram till slutet av 1800-talet en fundamental förändringsprocess. Den-

na process förklaras inte bara av de givna förändringar som följer ett samhälle i 

utveckling, utan i området skedde också en större befolknings in- och omfl ytt-

ning. Avhandlingens undersökningsperiod speglar således en transition med stor 

infl yttning till området och den samiska befolkningen fi ck se sig som minoritet i 

fl ertalet församlingar vid 1800-talets slut. 

Äktenskapets förutsättningar genom kolonisationens tidevarv

Studien har visat att framförallt det nordsamiska områdets invånare påverkades 

under kolonisationsförloppet. Generellt sett blev samerna allt äldre då de ingick 

sitt första äktenskap, medan icke-samerna blev yngre. Något anmärkningsvärt 

är att männen i bägge grupperna mot slutet av 1800-talet uppvisade i stort sett 

samma genomsnittsålder då de gifte sig. Huruvida det beror på att samerna var 

tvungna att anpassa sig till en ny samhällelig kontext, där ekonomiska möjlighe-

ter till giftermål försköts, eller om giftermålsåldern utjämnades till följd av en 

ökad interaktion mellan samer och icke-samer är svårt att uttala sig om. Det som 

talar för att samerna var nödgade att invänta ekonomiska förutsättningar före 

äktenskapet är den allt större andelen nybyggen som anlades i lappmarken, samt 

den följande avvittringen vilket torde ha betytt att samernas möjligheter att ingå 

i någon av föräldrarnas hushåll vid giftermålet begränsades. Som ung same i gif-

tastankar var man istället tvungen att invänta egna ekonomiska förutsättningar 

innan ett äktenskap kom till stånd.

I församlingarna där samerna fortfarande var i majoritet i slutet av 1800-talet, 

Karesuando och Jukkasjärvi, var skillnaden i giftermålsåldern mellan samer och 

icke-samer små. I Gällivare och Jokkmokk, där majoritetsbefolkningen i slutet 
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av undersökningen bestod av icke-samer, gifte sig framförallt samiska kvinnor 

senare i livet. Dessa resultat indikerar att samernas livsvillkor förändras då de 

inte längre utgjorde majoriteten i församlingen. Ju fl er icke-samer som fl yttade 

in i området, desto sämre blev samiska kvinnors chanser till äktenskap. Sålunda 

torde samernas minskade ekonomiska förutsättningar speglas i deras giftermåls-

åldrar, vilket i förlängningen slog hårdare mot samiska kvinnor. 

För sydsamisk del uppvisas inte några större förändringar i giftermålsmönst-

ret över tid, förutom mot slutet av 1800-talet, då könsfördelningen gjorde sig gäl-

lande i så mån att männen fi ck se sig ogifta längre. Sydsamerna ter sig således 

relativt opåverkade av förändringarna som följde av framförallt avvittring och 

den segregering som troligtvis följde uppdelningen mellan lappförsamlingarna 

och de territoriella (svenska) församlingarna, men också de motsättningar som 

fanns mellan samer och icke-samer i området. Resultaten tyder på att samerna 

slöt sig inom sin egen grupp och också höll fast vid sina giftermålstraditioner. För 

att ytterligare spåra sydsamernas kulturella kontakt med icke-samerna i områ-

det krävs dock kompletterande studier där också de territoriella församlingarna i 

Jämtlands- och Härjedalsområdet ingår. 

Studien över nybyggarsamernas giftermålsmönster tyder på att man även som 

nybliven nybyggare följde de samiska traditionerna vad gäller äktenskapet. Re-

sultaten antyder sålunda att det inte verkar som om byte av huvudnäring var den 

determinerande faktorn för ett förändrat giftermålsbeteende. Snarare fanns även 

i fortsättningen en stark kulturell anknytning till det samiska. En fördjupning 

i nybyggarsamernas nuptialitet, fertilitet och migration, i jämförelse med dem 

som fortsatte ett rennomadiskt liv, skulle dock på ett djupare plan kunna spåra 

de förutsättningar som ett byte av näring kunde innebära traditionellt och demo-

grafi skt. 

Äktenskapets betydelse i Sápmi

I tidigare forskning har äktenskapets stora betydelse i det förindustriella samhäl-

let framhållits. Inte bara inom den agrara sektorn, utan även inom det rennoma-

diska samhället har tvåsamheten setts som fundamentalt för hushållets fortlev-

nad. Det var nödvändigt att vara minst två vuxna för att gemensamt ansvara för 

hemmets vardagssysslor. Även om betydelsen för det jordbrukande hushållet har 

lyfts fram i tidigare forskning, där arbetsuppgifter tilldelades efter könstillhörig-

het, så går det inte att bortse från den arbetstyngd som kännetecknade just det 

rennomadiska hushållet. 
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Äktenskapets ställning i det svenska samhället som helhet sägs, enligt tidi-

gare forskning, ha tappat mark mot slutet av 1800-talet, ett förhållande som inte 

gjorde sig gällande i det norrländska inlandet. För äktenskapets starka roll i 1800-

talets Norrland talar ett högt allmänt giftermålstal, en låg andel ogifta samt en 

hög andel omgiften i jämförelse med det svenska riksgenomsnittet. Det allmänna 

giftermålstalet låg högt över riksgenomsnittet, ett förhållande som således talar 

för äktenskapets starka ställning i Sápmi. 

I slutet av 1700-talet befanns en påfallande låg andel män vara ogifta vid 50 

års ålder, ogifta kvinnor i samma ålder var något fl er och från 1820-talet och fram 

till slutet på 1800-talet fi ck ungefär lika många män som kvinnor se sig ogifta på 

sin 50-årsdag. Trots att andelen ogifta ökar markant under kolonisationsproces-

sen var siffrorna för det norrländska inlandet långt lägre än i Sverige som helhet. 

Under hela undersökningsperioden var det dock männen som uteslutande hade 

ett mer gynnsamt läge på äktenskapsmarknaden, och här spelade etniciteten min-

dre roll.

Det fi nns anledning att återkoppla till Olof Henricsson, som presenterades in-

ledningsvis i denna avhandling. Samesonen gifte sig relativt tidigt i livet med en 

endast 18 år gammal kvinna av samisk börd. Den unga bruden avled strax efter 

vigseln. Trots att äktenskapet varit barnlöst lät Olof inte vänta med ett nytt äk-

tenskap, redan året därpå hade han funnit sig en ny samisk maka. Ett tjugotal 

år senare stod Olof åter ensam i hushållet, denna gång också som ensam far till 

fem barn. Bröllopet med 26-åriga Margaretha ägde rum ett halvår efter den förra 

makans död. Efter Olofs bortgång levde den då 42-åriga Margaretha ensam och 

kom aldrig att gifta om sig. Precis som de empiriska studierna visat, represente-

rar Olofs liv den betydelse som äktenskapet innehade i Norrlands inland under 

förindustriell tid, och då speciellt inom en samisk kontext. Äktenskapet och två 

samarbetande partners var ett måste för att hushållet skulle fungera. Giftermåls-

marknaden var männens, ett förhållande som bestod genom hela kolonisations-

processen, något som dessutom blev uppenbart vid studiet av andelen omgifta. 

Även om änkorna uteslutande var i majoritet, gifte färre om sig i händelse att ma-

ken gick bort. 

Äktenskapet – krass affärsuppgörelse eller individens eget val?

Att mäta huruvida äktenskapet vilade på romantiska ideal eller inte förefaller 

svårt eftersom källorna till denna avhandling vilar på kvantitativt material, inte 

kvalitativt. Forskare har sett skillnad i ålder som en viktig determinant, ju mindre 

åldersskillnad, desto större sannolikhet att äktenskapet byggde på kärlek mellan 
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parterna.345 De uppgifter som framkommit i avhandlingen tyder på att åldersskill-

naden mellan makarna var relativt stor, särskilt uttalat var detta då kvinnan var 

mycket ung vid tiden för giftermålet. Dessutom blev åldersskillnaden allt större 

under undersökningstiden. Bland nybyggande samer var åldersskillnaden mellan 

man och kvinna lägre, men precis som bland unga giftermålskontrahenter ökade 

skillnaderna mot 1800-talets slut. Dessa uppgifter, tillsammans med den relativt 

stora andelen ungdomar under 21 år som ingick äktenskap, antyder att föräldrar, 

familj och släkt hade stort infl ytande över den framtida partnern. Modern etno-

logisk forskning har visat att samiska föräldrar och släktingar än idag försöker 

påverka de unga att välja en tillkommande ur den samiska kontexten och då helst 

någon inom den egna näringen.346 Resultatet stärker antagandet om att samiska 

ungdomar under förindustriell tid hade små möjligheter att på eget bevåg fi nna 

en framtida partner, men att denna tradition gradvis undermineras fram emot 

sekelskiftet 1900. 

Ytterst få individer gifte sig i mycket unga år, det vill säga före 17 års ålder, 

och utgjordes övervägande av samiska kvinnor. Ofta var åldersskillnaden mel-

lan makarna stor, en skillnad som ökade mot 1800-talets slut. De unga brudarna 

väntade genomgående längre än övriga gifta kvinnor innan första barnets födelse, 

något som tyder på att den äktenskapliga samlevnaden fi ck vänta, trots att vigsel 

ägt rum. Här bör vi även beakta den tid det torde ha tagit att ansöka om dispens 

hos Kungl. Maj:t, som ju var ett krav när män under 17 á 18 år, eller kvinnor under 

15 år skulle ingå äktenskap. Kontentan av studien är att de äktenskap som ingicks 

av unga giftermålskontrahenter föregicks av nogsam planering och ter sig också 

som arrangerade. 

Mot slutet av undersökningsperioden har dock äktenskap där framförallt 

mannen var under 21 år vid giftermålet i stort sett upphört i området. Detta torde 

kunna sättas i samband med förändrade levnadsvillkor som drabbade både den 

nybyggande och den samiska befolkningen. Då jordbruken genomgick upprepade 

hemmansklyvningar med gårdar och ägor som delades genom arv om och om igen, 

var söner och döttrar till slut tvungna att söka sig endera ett eget nybygge eller helt 

enkelt fi nna sig en annan utkomst för att försörja sig. Liksom inom jordbruks-

sektorn, skedde förändringar inom den samiska näringen. De lappskatteland som 

familjen nyttjade gick inte att fördela på alla i den utökade familjen i takt med att 

generationerna och släkterna blev större. En stor familj krävde en växande ren-

hjord för att kunna försörja sig, vilket i sin tur innebar att de villkor som gällde för 

nybyggarsönerna när de gifte sig, i kolonisationsprocessens slutskede även gällde 

samiska ungdomar. Hit måste vi även räkna den avvittring som pågick successivt 

345 Shorter, s.154; Van de Putte & Matthijs, s.611ff; Van Poppel, m fl. (2001), s. 1-13.
346 Åhrén, s. 116f.
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genom hela 1800-talet och som mot slutet av århundradet lett till att samernas 

nyttjanderätt till renbetesmarkerna reducerats väsentligt. Man var helt enkelt 

tvungen att fi nna sig en inkomst innan man satte bo på egen hand, vare sig man 

fortsatte att ägna sig åt rennäring eller sökte sig till andra näringar, tog upp ett 

nybygge eller tog anställning som arbetare i den växande gruvindustrin med dess 

utökade möjligheter till inkomst. En samverkan mellan sämre ekonomiska villkor 

och ett utökat individuellt val av äktenskapspartner föranledde troligtvis högre 

giftermålsåldrar mot slutet av 1800-talet. En kompletterande studie över lapp-

skatteland samt skatteunderlag för att spåra eventuella ekonomiska uppgörelser 

samt en fullständig analys över kontrahenternas paritet i syskonskaran, skulle 

kunna kasta ytterligare ljus över strategier som sägs ha omgärdat unga samers 

giftermål. 

Kulturer i möte – med utgångspunkt i ackulturationsteorin

För sydsamisk del verkar området, som nämnts ovan, relativt opåverkat av ko-

lonisationsförloppet, åtminstone avseende giftermålsmönstret. Att områdets 

samer givetvis påverkades negativt näringsmässigt, och därmed ekonomiskt, av 

avvittringen råder det inga tvivel om,347 men det går inte att utläsa utifrån äkten-

skapstraditionerna. Möjligen talar höjda giftermålsåldrar bland sydsamiska män 

mot slutet av 1800-talet för det sämre utgångsläget. Någon assimilering, eller ens 

integrering, för samisk del in i svenska giftermålstraditioner är det dock inte tal 

om. För detta talar även den etniska endogami som rådde i området, få äktenskap 

ägde rum mellan samer och icke-samer. Sammanfattningsvis kan sägas att den 

förändring som skedde i sydsamiska giftermålstraditioner snarare var en konse-

kvens av det uppkomna ekonomiska läget, än ett kulturellt och etniskt närmande 

till icke-samerna.

För nordsamiskt vidkommande fi nns starkare indicier som pekar mot kultu-

rell integrering mellan samer och icke-samer. I Karesuando och Jukkasjärvi, som 

mot slutet av kolonisationsprocessen fortfarande till störst del beboddes av samer, 

var giftermålsåldrarna bland samer och icke-samer påfallande lika, då framför-

allt bland kvinnorna. Uppgifterna tyder på att det istället var icke-samerna som 

integrerades in i samiska traditioner, än tvärtom. I Gällivare och Jokkmokk, där 

samerna mot 1800-talets slut fi ck se sig som minoritet verkar det istället som om 

det var ekonomiska orsaker som styrde giftermålsåldrarna i högre grad. Icke-

samerna blev allt yngre när de gifte sig, framförallt kvinnorna, medan samernas 

giftermålsålder ökade under 1700- och 1800-talen. Den samiska befolkningen 

347 Lundmark & Rumar, s. 194.
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drogs successivt in i nykomlingarnas traditioner i takt med en ökande folkmängd 

i området och följden blev att samerna integrerades in i det icke-samiska sättet 

att leva.

Vi kan dock inte blunda för det som framkommit i intervjumaterial från mo-

dern tid, nämligen att det än i dag fi nns en tanke om att värna om den egna kul-

turen och dess seder. Detta gäller inte bara inom det samiska utan också den egna 

specifi ka näringen. Genom att hålla giftermål inom de egna leden bevarades det 

traditionellt samiska sättet att leva.348 Under kolonisationsprocessen upprätthölls 

de etniska och kulturella mekanismer som präglade tiden för undersökningens 

början i stort sett intakta. Även om gränserna mellan samer och icke-samer synes 

ha blivit mindre markanta mot slutet av 1800-talet, då ett mer dynamiskt mönster 

framträder, efterlämnar analysen av kolonisationens tidevarv en relativt cemente-

rad äktenskapsmarknad, som till viss del består än idag. 

348 Åhrén, s. 116f.
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10. SUMMARY

SÁPMI MARRIAGES

Marriage Patterns and Ethnic Complexity 
During the Era of Colonisation

As the rest of Western Europe, pre-industrial Sweden was characterised by high 

nuptiality. Two collaborating partners was a necessity since the chores in the agra-

rian household were divided by gender. The conjugal family was thus a produc-

tion unit where most of the domestic consumption was manufactured within the 

household. The legal form for coexistence was the marital state and in a society 

where modern welfare did not exist, marriage was an affair concerning not only 

the couple, but often the extended family as well. Analysing how people chose to 

marry can therefore give us important information about whether interaction or 

isolation prevailed between different groups in a society. 

Until the beginning of 18th century the predominant population in Northern 

Sweden were the Sami people. The Sami people are Sweden’s indigenous popu-

lation and are mostly nomadic reindeer breeders. As the colonisation process of 

the northern part of the country progressed it led to increasing contacts between 

Sami and the non-Sami colonisers. This thesis explores a period in Northern Swe-

den when contacts between Sami and non-Sami were frequent. The investigated 

period is 1722–1895 and eight parishes in northern Sweden are under study. The 

main purpose of the thesis is thus to see whether the cultural meeting between 

Sami and non-Sami affected the way people chose to make signifi cant decisions. 

In this study these cultural meetings are represented by the way people married.

Ruth Dixon found three key variables to explain the marriage pattern in se-

veral countries worldwide. The fi rst variable, Availability of Mates, is dependent 
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of the distribution of unmarried men and women in, for instance, a society or a 

social group. Dixon’s second variable Feasibility of Marriage concerns economic 

resources. It refers to the newlywed couple’s possibilities to establish a household 

for themselves. The size of the dowry and heritages play an important role in this 

case. Dixon’s last variable concerns an individual’s Desirability of Marriage. This 

is manifested by a society’s cultural norms and the individuals’ possibilities to 

remain unmarried. The more opportunities a society offers for a life as unmarried 

and without children, the less is their desire to marry. Although Dixon’s study con-

cerned the 1960’s, the above variables are regarded to be of general signifi cance 

and thus applied in this thesis.

Events as migration, colonisation, military invasions as well as tourism, em-

ployment or studies abroad all stimulate cultural contacts between people. To il-

lustrate the consequences of such cultural contacts, where individuals from dif-

ferent cultural backgrounds meet, acculturation theorists have detected four main 

strategies. When individuals from a minority group seek daily contact with the 

dominant culture and show no aspiration to uphold their own cultural identity, 

the assimilation strategy is evident. On the other hand, if the individuals alienate 

themselves from the dominant culture and uphold their culture of origin, the se-

paration strategy appears. In case individuals from the minority group interacts 

on a daily basis with other cultures, but at the same time manifest their own tradi-

tions, the integration strategy is defi ned.  The marginalization strategy is develop-

ed when no interest or possibility to uphold own traditions and culture are pos-

sible among the minority group. Furthermore, it seems as if indigenous popula-

tions tend to undergo a more negative acculturation process, due to their hunting 

and fi shing lifestyle. In this thesis acculturation theory is used as a measure ment 

for cultural contacts between Sami and non-Sami throughout the colonisation 

process, here manifested in the way people chose to marry.

In the chapter Sápmi inhabitants and time under study an introduction to 

the investigated area is presented. The governmental struggle to colonise the vast 

land areas in the north of Sweden began in the early seventeenth century. Mining 

discoveries made the state convinced about the areas’ prosperity and it tried to 

encourage people to move there with generous tax privileges. However, the rough 

climate made conditions for settlement unattractive and colonisation did not 

progress as rapidly as the state hade desired. Not until the end of the eighteenth 

century, the in-migration increased and farming along with an incipient mining 

industry attracted newcomers from both Sweden and Finland. The colonisation 

process led to confrontation, and not least competition, between Sami and settlers 

about land areas that had traditionally belonged to Sami, who used it for reindeer 
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herding, fi shing and hunting. As these areas became attractive for arriving sett-

lers, the access to land was often legally disputed between Sami and non-Sami. 

Until the end of the nineteenth century Karesuando, the northernmost parish 

in Sweden, was mainly inhabited by nomadic Sami. The area was diminutively 

affected by the colonisation as only a small group of newcomers settled down in 

the parish. As in Karesuando, Jukkasjärvi parish did not attract newcomers in a 

wider sense and the Sami remained in majority towards the end of the nineteenth 

century when colonists began to settle down in the area. In Jokkmokk as well as in 

Gällivare, an emerging mining and forest industry attracted newcomers and from 

the 1850’s the Sami became a minority in the two parishes. The Sami people in 

southern Sápmi were divided in Sami parishes, lappförsamlingar. These were ad-

ministrative units although the Sami lived in different places. The minister, pas-

tor lapponum, was stationed in a Swedish parish nearby and only once or twice 

a year he met his Sami parishioners. At those occasions all church matters (mar-

riages, baptisms, funerals and so on) had to take place. Due to small populations 

and changing parish structures, the four southern Sami parishes are gathered to-

gether, representing the southern Sami area in this study.

After two introducing chapters the thesis’ main Sources, sample discussion 

and methods are described. The major source of the study consists of digitised 

parish records provided by the Demographic Data Base (DDB) at Umeå Univer-

sity. The parish records include data concerning individuals from catechetical 

lists, ministerial lists of births, marriages and deaths and also migration lists. The 

material is computerised and linked together by the DDB and allow longitudinal 

studies of the individuals. All marriages recorded in the parishes for the years 

1722–1895 are included in the material. In total there were 6,598 registered mar-

riages in the eight parishes during the time investigated.

To distinguish the individuals’ ethnicity in the northern parishes, Gällivare, 

Jokkmokk, Jukkasjärvi and Karesuando, a number of variables were selected. 

These were based on information about name (both fi rst name and surname), 

place of birth, residence and occupation to possibly fi nd ethnic marks noted in the 

catechetical material. For the oldest material it was crucial to fi nd as much data on 

every individual as possible and therefore Sami family names were also used as a 

variable, and so were existing relatives such as Sami brothers or Sami sons. The 

latter is because ethnic as well as occupational marks primarily were given to the 

men by the clergy at the time. The same procedure was done with the individuals’ 

parents’ and grandparents’ names, place of birth and possible occupational and 

ethnic marks. It has been vital to fi nd as much data on every individual as possible 

to establish ethnicity. 
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The fi rst empirical chapter, Sápmi Marriages, uncovers the marriage pattern 

in a broad perspective. The main aim is to identify and discuss the prerequisites 

for marriage by emphasizing two of Ruth Dixon’s variables Availability of Mates 

and Feasibility of Marriage. The southern Sami area seamed to be rather un-

affected by the colonisation process, at least according to the marriage pattern. 

The analysis revealed limited economic openings for marriage as well as cemen-

ted marriage traditions, and these prevailed throughout the investigated period. 

During the 18th and 19th centuries it was evident that the northern Sami areas were 

signifi cantly affected by the in-migrated newcomers.  Even though the gender 

distribution in each parish seemed to matter, analysing the overall marriage pat-

tern illuminated chiefl y economic reasons for changes that occurred during the 

colonisation process. As the in-migration of non-Sami progressed, the age at fi rst 

marriage increased particularly among Sami women. To conclude, Dixon’s variab-

les were proven suitable to explain the marriage pattern in the area under study. 

It appears as if the ages at fi rst marriage as well as the age-specifi c marriage rate 

were regulated by the availability of mates. Furthermore, as the colonisation pro-

gressed, opportunities for marriages decreased due to economic reasons among 

the Sami.

Because the former chapter could not explain if and how ethnicity infl uenced 

the way people chose to marry, the next chapter, The Ethnic and Cultural Mecha-

nisms Concerning Marriage high lights to what extent, marriages between Sami 

and non-Sami occurred. The results showed that endogamy prevailed in both the 

southern as well as in the northern parts of Sápmi in the late 18th century. However, 

towards the end of the colonisation process the more ethnic diversifi ed northern 

part showed a less rigid marriage market. Two of the parishes, Gällivare and Juk-

kasjärvi, which were more affected by the colonisation and showed a more ethnic 

diverse population, also had a more complex marriage market and inter-marria-

ges became a more frequent phenomena. In contrast, Karesuando and Jokkmokk 

where the Sami were in majority, ethnic endogamy still was operating towards the 

end of the 19th century, it seems as though the non-Sami migrants had to adjust to 

Sami traditions rather than the opposite.

Although the majority of the settlers were newcomers, there were also Sami 

people that settled down, chiefl y from the forest Sami group. In chapter six the 

Marriage Pattern Among Sami Settlers is analysed. The study concerns the 

northern parishes because the southern Sami parishes consisted of only Sami no-

mads. Sami men who in addition had an occupational mark indicating a domiciled 

lifestyle were selected and 386 Sami settlers qualifi ed for the study. The analysis 

revealed parity between Sami settlers and nomadic Sami when it came to age at 

marriage. Furthermore, Sami settlers married within the Sami context, sugges-
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ting that culture and traditions, rather than sustenance was signifi cant when mar-

rying, despite changing lifestyles. The results indicates that even though settled 

Sami probably interacted with non-Sami on a daily basis, and were integrated in 

their lifestyle, Sami settlers continuously estranged themselves from a complete 

assimilation and stuck to their Sami culture and traditions. Thus, language and 

cultural expressions seemed to have mattered when it came to marriage. 

Nineteenth century Sweden was characterised by an increasing proportion 

of never married. Also a decreasing amount of widowers and widows remarried 

when their spouse died. Chapter 7 explores whether the same pattern was signi-

fi cant in the northern inland of Sweden during the era of colonisation as in the 

rest of the country. The major purpose is to distinguish the importance of mar-

riage among Sami and non-Sami. The study revealed that the proportion of never 

marrying had in fact risen towards the end of the nineteenth century, but did not 

reach the same high levels as Sweden as a whole. Regardless of ethnic belongings 

the men had the most favourable position on the marriage market. Furthermo-

re, Karesuando men were most likely to be married and they kept that position 

throughout the colonisation process. The results corresponded with the gender 

division in the area. As unmarried women dominated the age group 15-44, the 

variable Availability of mates therefore benefi ted the men. Decreasing economic 

prerequisites for the inhabitants seem to have affected the Feasibilities of mar-

riage in a negative way.

Throughout the colonisation process no divorces occurred in the area, conse-

quently all remarriages concerned either a widow or widower. About 9 per cent 

of the women who married during the time under study, had been married be-

fore, among men the fi gures where around 14 per cent. A longitudinal analyse 

illuminated that widows remarrying became less signifi cant towards the end of 

the nineteenth century, results that were true for both the southern as well as the 

northern Sami area. Among men the fi gures were not as signifi cant as among the 

women. In the southern Sami area a considerably larger amount of men remarried 

at the end of nineteenth century, compared to the end of the eighteenth century. 

The fi gures are somewhat surprising since the amount of widows was remarkably 

higher, compared with widowers. Furthermore, remarriages proved to be more 

common among Sami than among non-Sami. The results probably depend on the 

fact that previous studies have shown a higher mortality rate among Sami. This 

together with the importance of two collaborating partners in the nomadic hous-

ehold, meant that a higher amount of remarriage occurred. The fact that widows 

were less attractive on the marriage market implicit possibilities for widows to live 

with adult children or other relatives if their spouse passed away.
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The last empirical chapter, Marrying at young age – marriage pattern among 

Sápmi youth, explores, as the title suggests, Sápmi adolescents who married. Pre-

vious studies, along with historical written sources, claim that the Sami married 

in their early adolescence due to their parents’ unwillingness to have them unmar-

ried and still around the parental household. The sources also claim that a Sami 

marriage was preceded by careful parental planning and strategy. Economic and 

social issues were of more importance than feelings between the future spouses. 

To analyse the marriage pattern among Sápmi youth two age groups were selec-

ted. The fi rst group comprised individuals who married before their 21st birthday, 

and was chosen to explore how many married at such a young age. The second 

group included individuals who married under the age of seventeen. 

The study detected that one out of fi ve women and one out of twenty men were 

below twenty-one years of age when they got married. Over time, the proportion 

marrying at such a young age steadily decreased. At the end of nineteenth century 

marriages involving a man below twenty-one had almost ceased to exist. Among 

women approximately twenty per cent married before their 21st birthday at the 

end of the colonisation process. Among both men and women the majority mar-

rying before twenty-one belonged to the Sami group. Very few of the inhabitants 

married below seventeen years of age, and those who did primarily originated 

from the northern Sami area, in particular from Karesuando. Together with the 

fact that few of the young women had prenuptial children and also had their fi rst 

child quite a long time after the wedding, along with great age differences between 

the spouses, the study concludes that these marriages were in fact alliances care-

fully arranged by parents and the extended family.

The fi nal chapter concludes this thesis with a discussion on the consequences 

of colonisation. According to the marriage pattern, economic prerequisites for 

preferentially the Sami, changed dramatically through the colonisation process. 

Most affected by the changes were thus the Sami women, who experienced an 

unfavourable marriage market as the colonisation progressed. Towards the end of 

the nineteenth century the preferable form of coexistence was still the legal mar-

riage in the area, and the marriage as an institution was of considerable impor-

tance, which is also evident since the marriage to some extent still seemed to be a 

family affair. The study also showed that Sami people in the southern Sami area 

interacted with non-Sami to a less degree than was the case in the north. However, 

in the north, the more ethnic complex parishes revealed an integrating popula-

tion, rather than assimilating. The more ethnically homogenous parishes instead 

pointed towards an assimilated state among the newcomers.  
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12. APPENDIX

Tabell 12.1: Allmänt giftermålstal i femårsperioder i Karesuando, Jukkasjärvi, 
Gällivare, Jokkmokk, Sydsamiskt område samt ett svenskt riksgenomsnitt, 
1746–1895, (antal gifta/1 000 invånare).

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet; Historisk statistik för Sverige. Del 1. Befolkning 1720-1967, s. 89ff. 
Kommentar: De år där allmänt giftermålstal saknas (-), saknas vigsellängder eller så finns inga pålitliga 
befolkningssiffror tillgängliga, därför blir det allmänna giftermålstalet inte rättvisande.

Karesuando Jukkasjärvi Gällivare Jokkmokk Sydsamerna Sverige

1746-1750 11,3 - - - 5,7 -

1751-1755 10,3 - - - 4,3 9,17 

1756-1760 7,9 - - - 3,5 8,82 

1761-1765 6,5 - - - 2,5 8,79 

1766-1770 7,2 1,9 - 10,2 3,0 8,25 

1771-1775 11,8 1,4 - 10,4 0,7 8,10

1776-1780 11,4 3,5 - 8,9 0,4 8,86

1781-1785 8,5 3,4 14,2 13,3 1,5 7,76

1786-1790 10,5 5,3 9,5 10,5 1,8 8,01

1791-1795 10,4 7,9 7,3 9,9 0,4 9,09 

1796-1800 9,1 6,9 8,2 7,0 1,8 8,03 

1801-1805 13,2 9,5 9,8 9,0 5,2 7,95

1806-1810 - 5,6 12,9 4,9 9,0 8,58

1811-1815 - 5,6 4,9 6,5 9,6 8,93

1816-1820 5,5 8,4 6,9 9,2 13,2 8,53

1821-1825 7,1 6,2 7,3 6,5 4,4 8,90 

1826-1830 8,9 8,1 10,6 7,8 6,3 7,77

1831-1835 8,8 7,1 11,7 11,5 7,6 7,49

1836-1840 12,6 4,9 - 6,8 3,7 6,80 

1841-1845 8,5 6,8 - 9,0 10,8 7,24

1846-1850 8,8 10,7 13,7 6,6 7,6 7,30 

1851-1855 8,1 10,1 12,3 4,9 5,3 7,33

1856-1860 5,1 5,7 6,9 6,5 7,4 7,88 

1861-1865 7,2 5,7 8,1 7,1 6,2 7,13

1866-1870 7,5 5,4 7,0 6,8 9,0 5,98

1871-1875 6,8 6,3 9,1 11,4 8,2 7,02 

1876-1880 8,3 6,2 8,4 9,4 7,8 6,60 

1881-1885 8,4 6,0 8,0 9,1 5,2 6,42

1886-1890 8,8 7,1 9,8 8,5 9,5 6,11 

1891-1895 6,0 8,5 13,1 7,1 7,7 5,76
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Figur 12.1: Befolkningsutveckling Karesuando, fördelat mellan kvinnor och män 
samt etnicitet, 1722–1895 (N=138 369).

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet.
Kommentar: År med ofullständiga data (1806-1815) är uteslutna ur diagrammet.

Figur 12.2: Befolkningsutveckling Jukkasjärvi, fördelat mellan kvinnor och män 
samt etnicitet, 1763–1895 (N=198 612).

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet.
Kommentar: Här saknas 52 individer som angetts med okänt kön i källorna.
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Figur 12.3: Befolkningsutveckling Jukkasjärvi, fördelat mellan ogifta kvinnor och 
män 15–44 år, 1763–1895 (N=45 431).

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet.
Kommentar: Här saknas 21 individer som angetts med okänt kön i källorna

Figur 12.4: Befolkningsutveckling Gällivare församling 1758–1895, fördelat mel-
lan kvinnor och män samt mellan samer och nybyggare, (N= 249 948).

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet.
Kommentar: År med ofullständiga data (1767-1775 samt 1839-1845) är uteslutna ur diagrammet.
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Figur 12.5: Befolkningsutveckling Gällivare, fördelat mellan ogifta kvinnor och 
män 15–44 år, 1758–1895 (N=48 516).

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet.
Kommentar: År med ofullständiga data (1767-1775 samt 1839-1845) är uteslutna ur diagrammet.

Figur 12.6: Befolkningsutveckling Jokkmokk, fördelat mellan kvinnor och män 
samt etnicitet, 1758–1895 (N=206 904).

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet
Kommentar: I källorna finns även 74 individer som angetts med okänt kön, dessa finns inte med i beräkningarna. 
Året 1781 är borttaget ur diagrammet då det verkar som att det saknas en husförhörslängd då, oklart varför. Det 
verkar också finnas någon form av databortfall fortsättningsvis och inte förrän 1815 har församlingens befolkning 
”återhämtat sig”.
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Figur 12.7: Andel första äktenskap ingångna av kvinnor under vigselperiod 1 
(1758–1799), fördelade i åldersgrupper om 5 år (N=847).

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet.
Kommentar: Här saknas 94  kvinnor där ålder inte kunnat fastställas.

Figur 12.8: Andel första äktenskap ingångna av män under vigselperiod 1 
(1758–1799), fördelade i åldersgrupper om 5 år (N=802).

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet.
Kommentar: Här saknas 94 män där ålder inte kunnat fastställas.
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Figur 12.9: Andel första äktenskap ingångna av kvinnor under vigselperiod 2 
(1800–1854), fördelade i åldersgrupper om 5 år (N=1 981).

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet.
Kommentar: Här saknas 36 kvinnor där ålder inte kunnat fastställas.

Figur 12.10: Andel första äktenskap ingångna av män under vigselperiod 2 
(1800–1854), fördelade i åldersgrupper om 5 år (N=1 828).

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet.
Kommentar: Här saknas 109 män där ålder inte kunnat fastställas.
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Figur 12.11: Andel första äktenskap ingångna av kvinnor under vigselperiod 3 
(1855–1895), fördelade i åldersgrupper om 5 år (N=2 776).

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet.
Kommentar: Här saknas 22 kvinnor där ålder inte kunnat fastställas.

Figur 12.12: Andel första äktenskap ingångna av män under vigselperiod 3 
(1855–1895), fördelade i åldersgrupper om 5 år (N=2 429).

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet.
Kommentar: Här saknas 149 män där ålder inte kunnat fastställas.
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Figur 12.13: Andel första äktenskap ingångna av samiska kvinnor under vigsel-
period 1 (1758–1799), fördelade i åldersgrupper om 5 år (N=585).

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet.

Figur 12.14: Andel första äktenskap ingångna av samiska män under vigsel-
period 1 (1758–1799), fördelade i åldersgrupper om 5 år (N=587).

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet.
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Figur 12.15: Andel första äktenskap ingångna av samiska kvinnor under vigsel-
period 2 (1800–1854), fördelade i åldersgrupper om 5 år (N=1 372).

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet.
Kommentar: Här saknas 3 samiska kvinnor där ålder inte kunnat fastställas.

Figur 12.16: Andel första äktenskap ingångna av samiska män under vigsel-
period 2 (1800–1854), fördelade i åldersgrupper om 5 år (N=1 287).

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet.
Kommentar: Här saknas 6 samiska män där ålder inte kunnat fastställas.
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Figur 12.17: Andel första äktenskap ingångna av samiska kvinnor under vigsel-
period 3 (1855–1895), fördelade i åldersgrupper om 5 år (N=1 386).

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet.
Kommentar: Här saknas 6 samiska kvinnor där ålder inte kunnat fastställas.

Figur 12.18: Andel första äktenskap ingångna av samiska män under vigsel-
period 3 (1855–1895), fördelade i åldersgrupper om 5 år (N=1 152).

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet.
Kommentar: Här saknas 3 samiska män där ålder inte kunnat fastställas.
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Figur 12.19: Andel första äktenskap ingångna av icke-samiska kvinnor under 
vigselperiod 1 (1758–1799), fördelade i åldersgrupper om 5 år (N=231).

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet.

Figur 12.20: Andel första äktenskap ingångna av icke-samiska män under vigsel-
period 1 (1758–1799), fördelade i åldersgrupper om 5 år (N=184).

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet.
Kommentar: I figuren saknas 2 icke-samiska män från Karesuando församling som ingick sitt första äktenskap i 
församlingen under perioden hemmahörande i åldersgruppen 25-29.

0

5

10

15

20

25

30

35

0-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-

Åldersgrupper

%

40

45

50

Karesuando Gällivare Jokkmokk Jukkasjärvi

0

5

10

15

20

25

30

35

0-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-

Åldersgrupper

%

40

45

50

Gällivare Jokkmokk Jukkasjärvi



180

ÄKTENSKAP I SÁPMI

Figur 12.21: Andel första äktenskap ingångna av icke-samiska kvinnor under 
vigselperiod 2 (1800–1854), fördelade i åldersgrupper om 5 år (N=446).

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet.
Kommentar: Här saknas 2 icke-samiska kvinnor där ålder inte kunnat fastställas.

Figur 12.22: Andel första äktenskap ingångna av icke-samiska män under vigsel-
period 2 (1800–1854), fördelade i åldersgrupper om 5 år (N=410).

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet.
Kommentar: Här saknas 2 icke-samiska män där ålder inte kunnat fastställas.
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Figur 12.23: Andel äktenskap ingångna av icke-samiska kvinnor under vigsel-
period 3 (1855–1895), fördelade i åldersgrupper om 5 år (N=1 223).

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet.
Kommentar: Här saknas 3 icke-samiska kvinnor där ålder inte kunnat fastställas.

Figur 12.24: Andel första äktenskap ingångna av icke-samiska män under vigsel-
period 3 (1855–1895), fördelade i åldersgrupper om 5 år (N=1 132).

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet.
Kommentar: Här saknas 5 icke-samiska män där ålder inte kunnat fastställas. 
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Tabell 12.2: Fördelning av yrken/etnicitet mellan äktenskapsparterna i äkten-
skapen i sydsamiskt område i Jämtlandsfjällen, 1746–1895 (N=413).

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet.
* Fem av männen var noterade som arbetare i vigsellängden och en som skomakare, ingen notering finns huruvida 
dessa män var av samisk börd eller ej.
** Denna vigsel ägde rum mellan skollärarinnan och handlanden.

Tabell 12.3: Geografi sk hemvist vid vigsel för äktenskapspartners i lappförsam-
lingarna i Jämtlandsfjällen 1746–1895 (n=413).

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet.
Kommentar: De personer som angetts med ”Bortfall” i tabellen har ingen notering, både avseende 
församlingstillhörighet och ortsangivelse.

Kvinnan same/mannen same 97,3 % 

Kvinnan same/mannen nybyggarsame 0,2 % 

Kvinnan nybyggarsame/mannen nybyggare 0,7 % 

Kvinnan same/mannen arbetare el annat yrke* 1,5 % 

Kvinnan övrigt yrke/mannen övrigt yrke** 0,2 % 

100 %

Andel  

Bortfall 42,6 % 

Samma ort 10,2 % 

Samma församling 17,9 % 

Olika orter inom samma församling 12,6 % 

Olika församlingar 16,7 % 

100%
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Tabell 12.4: Fördelning av antal äktenskap ingångna av individer i Karesuando, 
Jukkasjärvi, Gällivare och Jokkmokk, samt de sydsamiska lappförsamlingarna, 
1722–1895 (N=6 368).

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet.
Kommentar: 230 individer saknar angivelse om äktenskapsnummer i källorna.

Äktenskapsnummer bland männen 

Äktenskapsnummer

bland kvinnorna 

1 2 3 4 Totalt:

1

% bland kvinnorna 

% bland männen

5068

87,0 % 

92,3 % 

662

11,4 % 

85,8 % 

82

1,4 % 

87,2 %

11

0,2 % 

84,6 % 

5823

100 % 

91,4 % 

2

% bland kvinnorna 

% bland männen

382

78,0 % 

7,0 % 

94

19,2 % 

12,2 % 

12

2,4 % 

12,8 % 

2

0,4 % 

15,4 % 

490

100 % 

7,7 % 

3

% bland kvinnorna 

% bland männen

36

69,2 % 

0,7 % 

16

30,8 % 

2,1 % 

-

-

-

-

-

-

52

100 % 

0,8 % 

4

% bland kvinnorna 

% bland männen

3

100 % 

0,1 % 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

100 % 

0,1 % 

% bland kvinnorna 

% bland männen 

Totalt:

86,2 % 

100 % 

5489

12,1 % 

100 % 

772 

1,5 % 

100 % 

94

0,2 % 

100 % 

13

100 % 

100 % 

6368
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13. TABELL- OCH FIGURFÖRTECKNING

Tabeller

Tabell 3.1 Registreringsperioder för respektive församling i undersökningen.

Tabell 4.1 Medelålder vid första äktenskapet i samtliga undersökta försam-

lingar 1758–1895, fördelat mellan kvinnor och män.

Tabell 4.2 Medelålder vid första giftermålet bland samiska och icke-samis-

ka kvinnor i församlingarna Karesuando, Jukkasjärvi, Gällivare, 

Jokkmokk. 

Tabell 4.3 Medelålder vid första giftermålet bland samiska och icke-samiska 

män i församlingarna Karesuando, Jukkasjärvi, Gällivare, Jokk-

mokk.

Tabell 4.4 Genomsnittligt tidsintervall i år, mellan datum för första vigsel 

samt datum för första barnets födelse där kvinnan var under 30 år 

och mannen under 35 år vid giftermålet, fördelat mellan samiska 

och icke-samiska kvinnor, församlingarna Karesuando, Jukkas-

järvi, Gällivare och Jokkmokk samt mellan nord och sydsamiskt 

område.

Tabell 5.1 Etnisk tillhörighet bland kvinnornas makar i de nordsamiska för-

samlingarna Karesuando, Jukkasjärvi, Gällivare och Jokkmokk 

samt fördelat mellan samisk, icke-samisk och okänd tillhörighet 

samt de tre vigselperioderna, vid makarnas första äktenskap. 

Tabell 5.2 Etnisk tillhörighet bland männens makar i de nordsamiska försam-

lingarna Karesuando, Jukkasjärvi, Gällivare samt Jokkmokk förde-

lat mellan samisk, icke-samisk och okänd tillhörighet samt de tre 

vigselperioderna, vid makarnas första äktenskap. 

Tabell 5.3 Mannens och kvinnans boendeort vid vigseln i Jokkmokks försam-

ling, 1758–1895.

Tabell 6.1 Andel av det totala antalet registrerade vigslar ingångna av en man 

ur den nybyggarsamiska gruppen fördelade mellan två vigselperio-

der, samt församlingarna Jokkmokk, Jukkasjärvi, Gällivare samt 

Karesuando 1800–1895.
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Tabell 6.2 Medelvigselålder vid första äktenskapet samt åldersdifferens bland 

nybyggarsamiska män och deras makar, fördelat mellan två vigsel-

perioder i de nordsamiska församlingarna Karesuando, Jukkasjär-

vi, Gällivare samt Jokkmokk, 1800–1895.

Tabell 6.3 Andel nybyggarsamiska män som gifte sig med icke-samiska res-

pektive samiska kvinnor i Karesuando, Jukkasjärvi, Gällivare samt 

Jokkmokk, 1800–1895.

Tabell 6.4 Andel nybyggarsamiska män som gifte sig med samiska kvinnor 

fördelat mellan vigselperioder och församlingarna Karesuando, 

Jukkasjärvi, Gällivare samt Jokkmokk, 1800–1895.

Tabell 7.1 Logistisk regression av sannolikheten att vara gift vid 50 års ålder 

i församlingarna Karesuando, Gällivare, Jokkmokk samt Jukkas-

järvi, fördelat mellan Alla ogifta individer, ogifta män samt ogifta 

kvinnor, 1758–1895. 

Tabell 7.2 Logistisk regression av sannolikheten att vara gift vid 50 års ålder 

i församlingarna Karesuando, Gällivare, Jokkmokk samt Jukkas-

järvi, fördelat mellan ogifta samer samt ogifta icke-samer, 1758–

1895. 

Tabell 7.3 Logistisk regression av sannolikheten att vara gift vid 50 års ålder 

i församlingarna Karesuando, Gällivare, Jokkmokk samt Jukkas-

järvi, fördelat mellan tre vigselperioder, 1758–1895. 

Tabell 7.4 Andel omgiften i förhållande till det totala antalet äktenskap i för-

samlingarna Karesuando, Jukkasjärvi, Gällivare, Jokkmokk samt 

lappförsamlingarna i sydsamiskt område, 1746–1895.

Tabell 7.5 Andel omgiften i förhållande till det totala antalet äktenskap, jäm-

förelse mellan de tre vigselperioderna samt nord- och sydsamiskt 

område, 1758–1895.

Tabell 8.1 Andel äktenskap där kvinnan var under 21 år vid sitt första äkten-

skap. Jämförelse mellan respektive församling i undersökningen, 

1746–1895.

Tabell 8.2 Andel äktenskap där mannen var under 21 år vid sitt första äkten-

skap. Jämförelse mellan respektive församling i undersökningen, 

1746–1895.
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Tabell 8.3 Åldersdifferens mellan makarna vid första äktenskapet där kvin-

nan var under 21 år vid vigseln.

Tabell 8.4 Etnisk tillhörighet bland män som gifte sig under 21 års ålder Ka-

resuando, Jukkasjärvi, Gällivare, Jokkmokk samt sydsamiskt om-

råde, 1746–1895.

Tabell 8.5 Etnisk tillhörighet bland kvinnor som gifte sig under 21 års ålder 

i Karesuando, Jukkasjärvi, Gällivare, Jokkmokk samt sydsamiskt 

område, 1746–1895. 

Tabell 8.6 Genomsnittligt tidsintervall i år, mellan datum för första vigsel 

samt datum för första barnets födelse där kvinnan var under 21 år 

vid vigseln, fördelat mellan samiska och icke-samiska kvinnor.

Tabell 8.7 Antal kvinnor och män under 17 år som ingick äktenskap i Karesu-

ando, Jukkasjärvi, Gällivare, Jukkasjärvi samt sydsamiskt område, 

1746–1895.

Tabell 8.8 Åldersdifferens mellan makarna vid det första äktenskapet där 

kvinnan var under 17 år vid vigseln i Karesuando, Jukkasjärvi, Gäl-

livare och Jokkmokk. 

Tabell 8.9 Genomsnittlig tidsintervall i år, mellan datum för första vigsel samt 

datum för första barnets födelse där kvinnan var under 17 år vid 

vigseln, fördelat mellan samiska och icke-samiska kvinnor.

Tabell 12.1 Allmänt giftermålstal i femårsperioder i Karesuando, Jukkasjärvi, 

Gällivare, Jokkmokk, Sydsamiskt område samt ett svenskt riks-

genomsnitt, 1746–1895, (antal gifta/1000 invånare).

Tabell 12.2 Fördelning av yrken/etnicitet mellan äktenskapsparterna i äkten-

skapen i sydsamiskt område i Jämtlandsfjällen, 1746–1895.

Tabell 12.3 Geografi sk hemvist vid vigsel för äktenskapspartners i lappförsam-

lingarna i Jämtlandsfjällen 1746–1895.

Tabell 12.4 Fördelning av antal äktenskap ingångna av individer i Karesuando, 

Jukkasjärvi, Gällivare och Jokkmokk, samt de sydsamiska lappför-

samlingarna, 1722–1895.

Figurer

Figur 1.1 Modell över avhandlingens angreppssätt. 
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Figur 2.1  Karta över Sverige och de undersökta församlingarna.

Figur 2.2 Befolkningsutveckling Karesuando, fördelat mellan kvinnor och 

män, 1722–1895.

Figur 2.3 Befolkningsutveckling Jukkasjärvi, fördelat mellan kvinnor och 

män, 1763–1895.

Figur 2.4  Befolkningsutveckling Gällivare församling fördelat mellan kvin-

nor och män, 1758–1895.

Figur 2.5 Befolkningsutveckling Jokkmokk, fördelat mellan kvinnor och 

män, 1758–1895.

Figur 2.6 Befolkningsutveckling Föllinge, Hotagen, Frostviken och Unders-

åkers lappförsamlingar 1746–1895, fördelat mellan kvinnor och 

män.

Figur 4.1 Befolkningsutveckling Karesuando, fördelat mellan ogifta kvinnor 

och män 15–44 år, 1722–1895.

Figur 4.2  Befolkningsutveckling Jokkmokk, fördelat mellan ogifta kvinnor 

och män 15–44 år, 1758–1895.

Figur 4.3 Befolkningsutveckling i Föllinge, Hotagen, Frostviken samt Un-

dersåkers lappförsamlingar fördelat mellan ogifta kvinnor och män 

15–44 år, 1746–1895.

Figur 5.1 Karta över Lule lappmark ca 1760.

Figur 7.1 Andel ogifta vid 50 års ålder av den totala befolkningen i försam-

lingarna Karesuando, Jukkasjärvi, Gällivare och Jokkmokk 1758–

1895, fördelat i 10-årsperioder.

Figur 7.2 Andel änkor och änklingar av den totala befolkningen över 15 år 

i nordsamiskt samt sydsamiskt område, fördelat i femårsperioder, 

1746–1895.

Figur 8.1 Andel äktenskap ingångna av kvinnor och män under 21 år i Ka-

resuando, Jukkasjärvi, Gällivare, Jokkmokk samt sydsamiskt om-

råde, av det totala antalet förstagångsäktenskap 1746–1895.

Figur 8.2  Fördelning över antalet äktenskap ingångna av kvinnor under 17 

år i Karesuando, Jukkasjärvi, Gällivare och Jokkmokk samt syd-

samiskt område, 1746–1895.
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Figur 12.1 Befolkningsutveckling Karesuando, fördelat mellan kvinnor och 

män samt etnicitet, 1722–1895.

Figur 12.2 Befolkningsutveckling Jukkasjärvi, fördelat mellan kvinnor och 

män samt etnicitet, 1763–1895.

Figur 12.3 Befolkningsutveckling Jukkasjärvi, fördelat mellan ogifta kvinnor 

och män 15–44 år, 1763–1895.

Figur 12.4 Befolkningsutveckling Gällivare församling 1758–1895, fördelat 

mellan kvinnor och män samt mellan samer och nybyggare.

Figur 12.5 Befolkningsutveckling Gällivare, fördelat mellan ogifta kvinnor 

och män 15–44 år, 1758–1895.

Figur 12.6 Befolkningsutveckling Jokkmokk, fördelat mellan kvinnor och män 

samt etnicitet, 1758–1895.

Figur 12.7 Andel första äktenskap ingångna av kvinnor under vigselperiod 1 

(1758–1799), fördelade i åldersgrupper om 5 år.

Figur 12.8 Andel första äktenskap ingångna av män under vigselperiod 1 

(1758–1799), fördelade i åldersgrupper om 5 år.

Figur 12.9 Andel första äktenskap ingångna av kvinnor under vigselperiod 2 

(1800–1854), fördelade i åldersgrupper om 5 år.

Figur 12.10 Andel första äktenskap ingångna av män under vigselperiod 2 

(1800–1854), fördelade i åldersgrupper om 5 år.

Figur 12.11 Andel första äktenskap ingångna av kvinnor under vigselperiod 3 

(1855–1895), fördelade i åldersgrupper om 5 år.

Figur 12.12 Andel första äktenskap ingångna av män under vigselperiod 3 

(1855–1895), fördelade i åldersgrupper om 5 år.

Figur 12.13 Andel första äktenskap ingångna av samiska kvinnor under vigsel-

period 1 (1758–1799), fördelade i åldersgrupper om 5 år.

Figur 12.14 Andel första äktenskap ingångna av samiska män under vigsel-

period 1 (1758–1799), fördelade i åldersgrupper om 5 år.

Figur 12.15  Andel första äktenskap ingångna av samiska kvinnor under vigsel-

period 2 (1800–1854), fördelade i åldersgrupper om 5 år.

Figur 12.16 Andel första äktenskap ingångna av samiska män under vigsel-

period 2 (1800–1854), fördelade i åldersgrupper om 5 år.
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Figur 12.17 Andel första äktenskap ingångna av samiska kvinnor under vigsel-

period 3 (1855–1895), fördelade i åldersgrupper om 5 år.

Figur 12.18 Andel första äktenskap ingångna av samiska män under vigsel-

period 3 (1855–1895), fördelade i åldersgrupper om 5 år.

Figur 12.19 Andel första äktenskap ingångna av icke-samiska kvinnor under 

vigselperiod 1 (1758–1799), fördelade i åldersgrupper om 5 år.

Figur 12.20 Andel första äktenskap ingångna av icke-samiska män under vig-

selperiod 1 (1758–1799), fördelade i åldersgrupper om 5 år.

Figur 12.21 Andel första äktenskap ingångna av icke-samiska kvinnor under 

vigselperiod 2 (1800–1854), fördelade i åldersgrupper om 5 år.

Figur 12.22 Andel första äktenskap ingångna av icke-samiska män under vig-

selperiod 2 (1800–1854), fördelade i åldersgrupper om 5 år.

Figur 12.23 Andel äktenskap ingångna av icke-samiska kvinnor under vigsel-

period 3 (1855–1895), fördelade i åldersgrupper om 5 år.

Figur 12.24 Andel första äktenskap ingångna av icke-samiska män under vig-

selperiod 3 (1855–1895), fördelade i åldersgrupper om 5 år.
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2008.
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Reports from the Demographic Data Base, Umeå University

1. Time, Space and Man. Essays on Microdemography. Reports from the sym-

posium Time, Space and Man in Umeå, Sweden June 1977. Eds.: Jan Sundin 

and Erik Söderlund (Stockholm 1979).

2. Tradition and Transition. Studies in microdemography and Social change. 

Eds.: Anders Brändström and Jan Sundin (Umeå 1981).

3. Kenneth A. Lockridge, The Fertility Transition in Sweden: A preliminary 

Look at Smaller Geographic Units, 1855–1890  (Umeå 1983).

4. Society, Health and Population During the Demographic Transition. Eds.: 

Anders Brändström and Lars-Göran Tedebrand (Umeå 1988).

5. Robert C. Ostergren, Patterns of Seasonal Industrial Labor Recruitment 

in a Nineteenth Century Swedish Parish: The Case of Matfors and Tuna, 

1846–1873 (Umeå 1990).

6. Bobbi S. Low, Alice L. Clarke and Kenneth A. Lockridge, Family Patterns in 

Nineteenth-Century Sweden: Variation in Time and Space (Umeå 1991).

7. Sören Edvinsson, Den osunda staden. Sociala skillnader i dödlighet i 1800-

talets Sundsvall. (The unhealthy town. Social inequality regarding mortality 

in 19th Century Sundsvall) (Umeå 1992).

8. Lars-Göran Tedebrand, Gullholmen — ett bohuslänskt fi skeläges demografi  

(Gullholmen — the demography of a fi shing community in the province of 

Bohuslän) (Umeå 1993).

9. Health and Social Change. Disease, Death and Public Care in the Sundsvall 

District 1750—1950. Eds.: Anders Brändström and Lars-Göran Tedebrand 

(Umeå 1993).

10. Swedish Urban Demography during Industrialization. Eds.: Anders Bränd-

ström and Lars-Göran Tedebrand (Umeå 1995).

11. Orphans and Fosterchildren. A historical and cross-cultural perspective. 

Ed. Lars-Göran Tedebrand (Umeå 1996).

12. Peter Sköld, The Two Faces of Smallpox — A Disease and its Prevention in 

 Eighteenth- and Nineteenth-Century Sweden (Umeå 1996).

13. Population Dynamics During Industrialization. Eds.: Anders Brändström 

and Lars-Göran Tedebrand (Umeå 2000).

14. Anna Lundberg, Care and Coercion. Medical Knowledge, Social Policy and 

 Patients with Venereal Disease in Sweden 1785–1903 (Umeå 1999).

15.  Ann-Kristin Högman, Ageing in a changing society. Elderly men and wo-
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men in urban Sweden 1830–1930 (Umeå 1999).
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ality. Ed. Lars-Göran Tedebrand (Umeå 2000).

17. Peter Sköld, Kunskap och kontroll. Den svenska befolkningsstatistikens 

historia (Umeå 2001).
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 Tedebrand and Peter Sköld (Umeå 2001).
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20.  Stefan Warg, Familjen i gruvmiljö. Migration, giftermålsmönster och ferti-
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23.  Per Axelsson, Höstens spöke — De svenska polioepidemiernas historia, 
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Anders Brändström, Sören Edvinsson, Tom Ericsson och Peter Sköld (Umeå 

2004).
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