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FÖRORD 
Så var det äntligen dags att skriva förordet till min avhandling - och det är en underlig 
känsla. Det känns konstigt att närma sig slutet på detta arbete, samtidigt som det är en 
befriande känsla. Att jag skulle klara detta har jag tvivlat på många gånger, men viljan 
att fortsätta har alltid varit stor. Det har varit både roliga och mindre roliga händelser 
under min tid som doktorand, men även de mödosamma perioderna har fört med sig 
något gott har jag förstått. Efter dem har jag ofta sett mitt arbete med nya ögon. 

För att kunna nå mitt mål har det krävts vissa förutsättningar, bl.a. att det finns 
människor som tror på mig och det jag gör, som stöttar mig och inte minst de som 
bara finns där. Jag vill börja med att tacka Krister Stoor, universitetsadjunkt i samisk 
kultur, Umeå universitet, som en gång i tiden fick mig att fundera på att skriva en 
avhandling. Under alla dessa år, sedan jag för första gången satte min fot på institutio
nen, har jag känt ditt stöd och ditt engagemang. 

Jag vill också uttrycka min tacksamhet för mina handledare, Mikael Svonni, 
docent i samiska, Umeå universitet och Henry Minde, professor i historia, Tromsö 
universitet, som båda kom in i ett ganska sent men viktigt skedde i mitt avhandlings
arbete. Ni har hela tiden fått mig att reflektera över min egen forskning och ta ytterli
gare steg framåt. Jag vill också tacka Olavi Korhonen, professor i samiska, Umeå uni
versitet, som i slutskedet i avhandlingsarbetet har granskat mitt manuskript och bidra
git med många värdefulla synpunkter. En annan person som också har bidragit med 
viktiga synpunkter är fil. dr Andrea Amft vid institutionen för samiska studier, Umeå 
universitet. Tack! Per Frånberg, docent i historia, Umeå universitet, som länge var min 
handledare, har hela tiden varit villig att diskutera olika problemställningar som upp
stått under resans gång, vilket har betytt mycket för mig. Jag har också haft förmånen 
att ofta kunna diskutera min forskning med fil. dr Patrik Lanttö, vid institutionen för 
historiska studier, Umeå universitet, vilket jag har uppskattat väldigt mycket. Tack! Jag 
vill också tacka alla kollegor som deltagit vid högre seminariet vid samiska studier. Jag 
vill speciellt tacka Carina Green som alltid har varit villig att diskutera forskning och 
mycket annat med mig. Jag vill också tacka alla dem som har hjälpt mig på ett eller 
annat sätt men som inte har omnämnts här. 

Jag vill också tacka Ann-Catrin Blind, bibliograf vid Åjtte, som har hjälpt mig 
att finna mer eller mindre känd litteratur om bland annat skötesrensystemet och även 
kommit med tips på annan litteratur som berört mitt ämne. Tack för alla de gånger du 
har hjälpt mig att spåra litteratur. 

Det finns några andra som har betytt väldigt mycket för mig. Mamma och pap
pa! Tack för att ni alltid har ställt upp och stöttat mig. Det har betytt enormt mycket 
för mig att ni alltid har funnits där och hjälpt mig med mycket praktiskt i det dagliga 
livet. Jag vill också tacka moster Kerstin för all hjälp med översättningarna från samis
ka till svenska. Den person som har påverkats mest av avhandlingsarbetet förutom jag 
själv är Nils Martin. Nu är jag äntligen klar, och den här avhandlingen är kanske lika 
mycket din förtjänst som min. Tack för att du alltid har funnits där och stöttat mig! 
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Jag är mycket tacksam för de goda villkor som jag har haft för mitt avhandlingsarbete, 
bl.a. doktorandanställning vid humanistiska fakulteten under två år samt ekonomiska 
bidrag från sametingets kulturråd, Göran Gustavssons fond för kultur och natur i 
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Karta 1. Karta över undersökningsområdet Gällivare socken. (Kartan är ritad av Olavi Kor-
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Relationer i ett samiskt samhälle 

1 INLEDNING 

Samerna, ett folk i fyra länder. Ett folk vars liv och leverne påverkats och fortfarande 
påverkas av att de tillhör fyra olika nationalstater. Ett folk vars historia är mytom-
spunnen. Ett folk som har förmedlat sin historia genom muntlig berättarkonst, en 
tradition som idag blir allt svagare. Samerna förväntas idag kunna visa skriftliga doku
ment eller bevis i naturen som tecken på att de bott i området sedan lång tid tillbaka. 
Men det är en svår uppgift, eftersom den samiska kulturen inte grundar sig på samma 
tradition som t.ex. den svenska. Det handlar om två olika sätt att lämna skrifter eller 
markbundna bevis efter sig. Spåren samerna lämnat efter sig har ofta återvänt till natu
ren och den äldre generationens minnen når inte så långt som skrivna dokument. 

Idag nedtecknas den samiska historien både av samerna själva men också av 
andra. Det samiska samhället är objekt för studier inom många olika akademiska äm
nen, men det är också vanligt att amatörforskare och andra dokumenterar samernas 
kultur och historia.1 Men att forska inom detta ämnesområde är förenat med svårighe
ter, eftersom samerna i liten utsträckning har producerat egna källor som man hänvisa 
till. Merparten av det arkivmaterial som finns bevarat har t.ex. producerats av svenska 
tjänstemän och dessa handlingar är ofta färgade av deras inställning till och uppfatt
ning om samerna. De samiska åsikterna i olika frågor kommer inte fram i någon större 
utsträckning, med undantag för de samer som var aktiva i samepolitiska frågor. 

För att kunna beskriva samernas kultur och samhälle i ett historiskt perspektiv 
måste man även använda sig av andra källor än de som finns bevarade i arkiven. Ett 
alternativ är att bege sig ut till det område man har valt för sin undersökning och möta 
den äldre befolkningen som fortfarande minns hur det var förr och lyssna till vad de 
har att berätta. 

Samernas samhällen har aldrig varit isolerade, utan påverkades i hög grad av vad 
som hände bland andra människor. Det går därför inte att frikoppla den samiska hi
storien från den övriga samhällsutvecklingen i Norden, eftersom den har påverkat 
samerna i stor utsträckning. Samerna har också sedan lång tid tillbaka haft kontakter 
med både svenska och norska handelsmän under sina flyttningar mellan svensk och 

1 Se t.ex. Forseth, Björn (2000), Samelandets historia. Solna. Forseth tog sig an uppgiften att skri
va en lärobok om samelandets historia från sista istiden fram till våra dagar. Det innebär att 
han inte går djupare in på någon händelse, utan behandlar utvecklingen ganska ytligt. Även Per 
Guttorm Kvenangen arbetar på ett liknande sätt. Se Kvenangen, Per Guttorm (1996), Samernas 
historia. Jokkmokk. Kvenangen har liksom Forseth skrivit en lärobok över den samiska histori
en fram till modern tid, men fokuserar främst på utvecklingen i Sverige. Det finns mer allmänt 
hållna böcker om samerna och deras livssituation, som vänder sig till en större läsekrets. Se 
t.ex. Håkansson, Maith (1994), Samerna: vårt land heter Såpmi. Stockholm. Gemensamt för de 
flesta verk i denna genre är att de behandlar samma händelser i den samiska historien. 
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norsk kust. Samerna och Såpmi var och är fortfarande en del av Sverige. I kontakten 
mellan samer och övriga befolkningar i lappmarkerna utvecklades relationer som un
derlättade överlevnaden inom området. 

Skötesrensystemet 

Inom det geografiska område som utgör basen för denna undersökning, nämligen 
Gällivare socken, har olika befolkningsgrupper bott och livnärt sig under lång tid. Den 
grupp som denna studie har största fokus på är de renskötande samerna och deras 
relationer till andra befolkningsgrupper. I avhandlingen används begreppet bofasta 
frekvent och med det avses bofasta som var involverade i skötesrensystemet. Ett an
nat begrepp som används på gruppen är icke-samiska skötesrenägare. I denna grupp 
har det funnits människor som haft varierande samiskt påbrå men i denna studie be
traktas alla som bofasta skötesrenägare, utan hänsyn till deras etniska bakgrund.1 Yt
terligare ett begrepp som används på denna grupp är renägande bönder, som till viss 
del är missvisande eftersom alla bofasta renägare inte var jordbrukare. Med ren
skötande samer avses de samer som var aktiva inom renskötselnäringen. 

Mellan de renskötande samerna och delar av den bofasta befolkningsgruppen 
som ägde skötesrenar utvecklades relationer som hade sin grund i skötesrensystemet. 
Med det begreppet avses i denna avhandling ett system som baserades på icke-samers 
renägande.2 Den bofasta befolkningen ägde renar som renskötande samer ansvarade 
för, och på så sätt etablerades en relation mellan dem. De bofasta fick ofta renar i gåva 
eller som handelsvara av samerna och hade egna renmärken. De hade på detta sätt 
tillgång till renar som de kunde använda som drag- och transportdjur eller som födo
resurs. Den bofasta befolkningsgruppen kunde också sälja renar vid behov. I utbyte 
mot ansvaret för skötesrenarna fick samerna ofta bo hos de bofasta i vinterbeteslan
det. Familjerna kunde också förmedla varor och andra tjänster till de renskötande 
familjerna, och de kunde bevaka renskötarnas intressen när dessa inte själva var på 
plats. Skötesrensystemet innebar att det dagliga livet underlättades betydligt för bägge 
grupperna. Även samer som inte längre var aktiva inom renskötseln ägde skötesrenar 

1 Jag har valt att utgå från den etniska tillhörighet som personerna tillhörde enligt renlängderna. 
Renlängderna är förda av lappfogdarna och utgick från 1928 års renbeteslag. Jag har därmed 
indirekt använt mig av en tregenerationsregel. Jag är medveten om att denna lag fråntagit 
många samer deras samiska etnicitet och identitet. Det kan innebära att en del som räknats 
som icke-samer egentligen var samer, och det är ett problem som man bör vara medveten om. 
2 Det finns andra system som baserades på en form av skötesrenar, däribland Ottars renar och 
Karl IX: s renhjordar. De skiljer sig åt från det skötesrensystem som avses i denna avhandling, 
eftersom de var utvecklade mellan två icke jämlika parter. Samerna befann sig i underläge gent
emot den part som gett dem i uppdrag att ansvara för renarna. För vidare läsning om Ottars 
renar se Holmsen, Andreas (1977), "Finnskatt och nordmannsskatt" i Knut Bergsland (red.) 
Samene og sameområdenes rettslige stilling historisk belyst. Oslo. s. 61-65. För mer läsning om Karl IX:s 
renhjordar se Lundmark, Lennart (1998a), Så länge vi har marker. Samerna och staten under sexhund

ra år. Stockholm, s. 38. 
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som någon renskötare ansvarade för. Mellan dessa två grupper fanns också goda rela
tioner, vilka i viss utsträckning behandlas i denna avhandling. 

Skötesrensystemet innebar vidare att bägge parter fick ett gemensamt intresse i 
renskötseln och på så sätt kunde goda relationer byggas upp och konflikter undvikas. 
Båda grupperna hade något att vinna på kontakterna med varandra och den relationen 
kunde ofta sträcka sig långt tillbaka i tiden. Det var inte ovanligt att de ärvdes från den 
ena generationen till den andra inom samma släkt. Båda befolkningsgrupperna var 
rädda om relationerna till den andra gruppen och var noga med att bevara dem. Under 
1900-talet förändrades i hög grad levnads förutsättningarna, vilket påverkade skötes-
rensystemets utveckling negativt. 

Bofasta och samer som tidigare samarbetat med varandra för att underlätta 
överlevnaden i ett område långt från landets centrala delar, möts idag ofta som bittra 
fiender i domstolarna. Gammal gemenskap är som bortglömd, fast de äldsta perso
nerna ur båda grupperna minns hur trevligt de hade det som barn när de var tillsam
mans under vinterhalvåret, då de renskötande samerna återvände till vinterbetesmar
kerna, tillika bondbyarna. Då var det lekkamraterna som anlände med renrajderna, 
men idag har dessa relationer upphört. Vad har hänt? Den regelbundna kontakten 
mellan de två befolkningsgrupperna har i många fall upphört att existera till följd av 
samhällsförändringarna. Bland de äldre ur båda grupperna kan det dock fortfarande 
finnas goda relationer, men det är ovanligt att liknande relationer utvecklas hos perso
ner i den yngre generationen. 

Syfte och övergripande frågeställningar 

Syftet med avhandlingen är att med utgångspunkt i ett teoretiskt ramverk studera den 
samiska befolkningens relationer till andra befolkningsgrupper inom ett geografiskt 
avgränsat område under första hälften av 1900-talet och hur dessa relationer föränd
rades. Fokus är lagd på skötesrensystemet, dvs. kontakterna mellan renskötande samer 
och renägande bofasta. Till viss del behandlas också renskötarnas relationer till andra 
samiska grupper och bofasta som inte ägde skötesrenar. De övergripande frågeställ-
ningarna som är kopplade till syftet är följande: Hur var relationerna mellan de olika 
befolkningsgrupperna uppbyggda? Vilka förändringar ägde rum i Gällivare socken 
under denna tid och vad fick de för konsekvenser för samerna? Vilka faktorer ligger 
bakom utvecklingen och avvecklingen av skötesrensystemet? Vad hade de styrande i 
landet för inställning till samerna och skötesrensystemet? Vad innebar skötesrensys
temet för befolkningsgrupperna ur ett socioekonomiskt perspektiv? Hur påverkade 
samhällsförändringarna i praktiken relationerna mellan befolkningsgrupperna? För att 
kunna studera relationernas betydelse och deras förändringar har studien genomförts 
inom detta relativt begränsade geografiska område och under en avgränsad tidsperiod. 
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Geografiskt rum och tidsramar 

En viktig anledning till valet av Gällivare socken var att många protester kom från det 
området, när lagrevisionen av skötesrensystemet skulle genomföras 1917. Medlemmar 
ur många befolkningsgrupper engagerade sig för att försöka få sin röst hörd. Protes
terna pågick längst i den socknen jag har valt att studera, vilket tycks ha berott på att 
det fanns en riksdagspolitiker från området, som själv var skötesrenägare och hade 
intresse i sakfrågan. Utan hans engagemang är det mycket möjligt att protesterna skul
le ha klingat av tidigare. I slutet av 1920-talet kom de sista protesterna från området 
mot förändringen av skötesrensystemet. Genom att välja Gällivare socken som under
sökningsområde har det också varit möjligt att studera hur samerna agerade i samiska 
frågor på lokal nivå, utan att vara engagerade i de allmänna samepolitiska aktiviteterna. 
De var främst lokaliserade till sydsamiskt område vid denna tidpunkt. Genom att följa 
utvecklingen i denna socken har det varit möjligt att se vilka konsekvenser politiska 
beslut och lagförändringar kan få för människor i ett lokalområde. Här var det också 
möjligt att se hur en viktig lokal fråga blev utformad i lagstiftningen för samerna vid 
denna tidpunkt. 

Valet av Gällivare socken berodde också på att i det området fanns fyra same
byar, Norrkaitum, Mellanbyn, Sörkaitum och Gällivare skogssameby, vilkas beroende 
av skötesrensystemet skiljde sig åt, samt att både den intensiva och den extensiva ren
skötseln fanns representerad inom området.1 Till följd av detta var protesterna från de 
samiska grupperna, men även från de bofasta grupperna, delvis splittrade. Genom att 
både skogssamisk och fjällsamisk renskötseln förekom i socknen kan man få indika
tioner på om de två samiska grupperna hade olika förhållningssätt till skötesrensyste
met eller om det var renskötselmetoden, intensiv eller extensiv, som var avgörande. 

Den aktuella tidsramen för avhandlingen är från slutet av 1800-talet till 1930-
talets slut. Anledningen till att jag valt att utgå från slutet av 1800-talet är att det då 
genomfördes de första lagstiftningsåtgärderna kring skötesrensystemet. Det var natur
ligt att avsluta studiet av skötesrensystemet i slutet av 1930-talet, eftersom det då hade 
genomgått många förändringar och dess betydelse hade avtagit kraftigt. Samhället 
genomgick också många förändringar fram till 1940-talet, vilka påverkade skötesren-
systemets fortsatta betydelse. 

1 Jag använder namnen som var gällande under denna period på samebyarna, trots att flera 
samebyar i dagsläget har tagit tillbaka sina samiska namn. Namnen i texterna överensstämmer 
med de namn som återfinns i det skriftliga källmaterialet. Norrkaitum heter idag Girjas och 
Mellanbyn Baste. Den sistnämnda samebyn bildades 1887, genom att dåvarande Sörkaitum 
delades i två samebyar. Se Hultblad, Filip (1936), Flyttlapparna i Gällivare socken. Geographica nr. 
1. Skrifter från Uppsala universitets geografiska institution. Uppsala, s. 39. Vidare använder jag 
genomgående begreppen sameby och same i den löpande texten, även då jag avser tidsperio
den innan begreppen blev de officiella i svensk lagstiftning. Andra samebyar som omnämns 
och som har bytt namn är Kaalasvuoma, nuvarande Leavas, Rautasvuoma som idag heter 
Gabna och Sirkas som nyligen återtagit sitt samiska namn Sirges. 
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Disposition 

I kapitel 2 behandlas de teoretiska referensramar som ligger till grund för denna av
handling. Här behandlas relationer och vad som konstituerar dem utifrån ett teoretiskt 
perspektiv. I kapidet beskriver jag även intervjun som metod, och vilka fördelar samt 
nackdelar det finns med att bedriva forskning i sin egen hemmiljö. Här behandlas även 
de skriftliga källorna som i stor utsträckning ligger till grund för denna avhandling. 

Kapitel 3 innehåller en översiktlig genomgång av den historiska utvecklingen i 
Gällivare socken. Detta för att kunna belysa i vilken typ av miljö och samhälle som 
relationerna mellan befolkningsgrupperna utvecklades. Renskötseln och dess upp
byggnad behandlas också närmare i detta kapitel. En annan viktig fråga som berörs är 
vilka förändringar som påverkade levnads förutsättningarna för befolkningsgrupperna. 
Under undersökningsperioden förändrades också Gällivareområdet från ett samhälle 
inriktat på självhushållning till ett samhälle där marknadsekonomin blev en av de vik
tigaste styrande krafterna. 

I det fjärde kapitlet analyseras de reaktioner som följde i samband med lagstift
ningsförändringarna. Vad föranledde i de olika konkreta fallen statsmakten att börja se 
över lagstiftningen angående skötesrensystemet och vilka konsekvenser uppstod? Hur 
ställde sig olika grupper på skilda nivåer, från direkt berörda grupper till grupper som 
representerade myndigheterna, till de förändringar som arbetades fram på central 
nivå? Förändringen av skötesrensystemet återspeglar en del av ett förändrat synsätt på 
den samiska befolkningen vid denna tidpunkt. Hur förändrades systemet till följd av 
lagstiftningsåtgärderna? 

I det femte kapitlet studeras renantalets förändringar och vad dessa förändring
ar fick för konsekvenser på renägarstrukturen? Vad påverkade egentligen renantalet: 
lagstiftningen, förändrade livsmönster, inre eller yttre förändringar? 

I det sjätte kapitlet behandlas de socioekonomiska relationer som etablerats 
med anledning av skötesrensystemet och hur de förändrades. Hur var de sociala rela
tionerna formerade och vilken betydelse hade de? Det andra temat som behandlas är 
de ekonomiska relationer som fanns mellan befolkningsgrupperna till följd av skötes
rensystemet. Ytterligare ett tema som behandlas i kapitlet är renskötarfamiljernas soci
ala status och vad skötesrensystemet innebar för individens status i samhället. 

I kapitel sju förs en sammanfattande slutdiskussion om vad skötesrensystemet 
egentligen hade för betydelse för relationerna i ett lokalsamhälle och vad som föran
ledde förändringen i relationen mellan grupperna. 
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2 TEORETISK OCH METODISK RAM 

Ett huvudtema i denna avhandling är att klargöra vilka faktorer som format relatio
nerna mellan de befolkningsgrupper som nämndes i inledningen, men också vilka 
mekanismer som påverkade och förändrade dessa relationer. Hos befolkningen i ett 
lokalsamhälle finns många olika kategorier av förbindelser, både positiva och negativa 
och de kan förändras till följd av både yttre och inre samhällsförändringar. Det är 
många olika faktorer som styr utvecklingen och det är viktigt att förklara vad det är 
som gör att vissa grupper utvecklar goda relationer till varandra och som kan bevaras 
genom flera generationer, fastän de kulturella och näringsmässiga förutsättningarna är 
mycket olika. 

I en beskrivning av en befolkning vars historia bara i liten grad är dokumente
rad i arkiven, måste man använda sig av alternativa metoder, däribland intervjuer, 
vilket har varit nödvändigt för denna avhandling. 

Tidigare forskning 

Ingen grundligare utforskning av skötesrensystemet och dess betydelse har tidigare 
utförts. Systemet omnämns visserligen i många olika skildringar av det samiska sam
hället men ytterst få har behandlat det mer ingående. En del forskare behandlar där
emot verddeförhållandet, ett system som påminner om skötesrensystemet.1 Den 
forskning som finns angående verddeförhållandet är betydelsefull vid studiet av de 
relationer i vilka skötesrenarna stod i centrum. Verddeförhållandet blev inte institutio
naliserat genom lagstiftningen på samma sätt som skötesrensystemet, men likafullt har 
utvecklingen av båda relationsformerna mycket gemensamt, speciellt i mötet med det 
framväxande industrisamhället. 

Harald Eidheim har behandlat relationer mellan renskötande samer och sjösa-
mer i västra Finnmark ur ett antropologiskt perspektiv i artikeln Lappish guest relation-
ships under condition of cultural change.2 Relationen mellan renskötande samer och sjösamer 
var harmonisk och de umgicks och hjälpte varandra på olika sätt, vilket innebar att 

1 Verdde betyder 'gästvän' och syftade på samiska och icke-samiska familjer som i vinterbetes
området hade nära kontakt med varandra. Se Svonni, Mikael (1990), Sami-ruota, ruota-såmi såtne-
girji. Jokkmokk, s. 130. Visst utbyte av varor och tjänster förekom mellan familjerna. Verdde
förhållandet påminner mycket om relationer som baserar sig på skötesrenar. Bytesvaror och 
liknande kan ha skiljt sig åt men uppbyggnaden och strukturen var i stort sett desamma. 
2 Artikeln ingår i en antologi av samme forskare. Se Eidheim, Harald (1971), A.spects of the Lap

pish minority. Oslo. s. 25-37. 

18 



Relationer i ett samiskt samhälle 

levnadsvillkoren för båda grupperna underlättades. Förhållandet var enligt Eidheim 
reciprocialt och sträckte sig över flera generationer. Båda grupperna hade till stor del 
samma kulturella identifikationsmönster. Eidheims studie visar på att det var i sam
band med lokalsamhällets inkorporering i nationalstaten som relationerna mellan 
grupperna förändrades. Enligt honom fanns det tre bakomliggande faktorer till för
ändringen; introduktion/övergång till marknadsekonomi, frånvaron av män i lokal
samhället (förändrade arbetsvanor) samt att en ny kulturell identitet tog form. Enligt 
Eidheims studie var det när sjösamerna började identifiera sig mer med norrmän, än 
med de renskötande samerna som förändringarna ägde rum. De renskötande samer-
nas liv förändrades också. Bland annat skaffade de sig egna bostäder i de områden där 
de tidigare hyrde in sig eller bodde hos sjösamerna. Det skedde stora förändringar i 
lokalsamhället som hade återverkningar på relationerna mellan grupperna. Enligt Eid
heims analys var det också de förändrade värderingarna i samhället i övrigt som inne
bar att det traditionella verddeförhållandet kollapsade. Därefter blev det traditionella 
verddeförhållandet en tillfällig angelägenhet mellan två parter. Den ursprungliga bety
delsen av systemet förändrades. Eidheims undersökning har varit av stor vikt för min 
studie hur skötesrensystemets betydelse minskade i samband med framväxten av ett 
nytt levnadssätt i Gällivare socken. 

Åke Campbell har studerat de relationer som fanns mellan nybyggare och ren
skötande samer i sitt arbete Från vildmark till bygd: En etnologisk undersökning av nybjggar-
kulturen i Lappland före industrialismens genombrott} Hans studie fokuserar på två geogra
fiska områden: Jokkmokk och Ammarnäs. Campbell studerar ur etnologisk synvinkel 
bland annat vilken betydelse skötesrensystemet hade för nybyggarna. Hans slutsatser 
är att det fanns goda relationer mellan grupperna, vilket bland annat kunde bekräftas 
genom att nybyggarbarn kunde få en vaja, d.v.s. en honren och dess framtida avkom
mor i dopgåva. Det var också vanligt att samerna gav renar i presenter vid andra festli
ga tillfällen. Campbells analys visar att renar gavs bort som en medveten handling från 
samernas sida, eftersom nybyggarna då blev medintressenter i renskötseln. Skötesre
narna reducerade och förhindrade att osämja uppstod. Enligt Campbell uppstod pro
blemen med skötesrensystemet, när nybyggarna började utnyttja renarna för sin egen 
ekonomiska vinning. I Campbells forskning framgår det att skötesrensystemet var 
utbrett även söder om Norrbottens länsgräns mot Västerbotten. Campbells undersök
ning har varit betydelsefull för mina analyser av nybyggarnas (de bofastas) behov av 

1 Campbell, Åke (1982, fascimilieutgåva efter originalutgåvan 1948), Från vildmark till bygd: En 
etnologisk undersökning av nybjggarkulturen i Lappland före industrialismens genombrott. Umeå. Skötes
rensystemet utgör bara en liten del i hans verk, som främst handlar om nybyggarens förutsätt
ningar och möjligheter att livnära sig i lappmarkerna. Campbell utgår huvudsakligen från ny
byggarna och deras behov och inte från samernas. 

19 



Åsa Nordin 

skötesrenar och förståelsen för hur viktigt det var för dem att ha en etablerad relation 

till renskötande samer.1 

lan Whitaker har utifrån ett antropologiskt perspektiv forskat om relationer i 
Lainiovuoma sameby i början av 1950-talet i sitt verk Social relations in a nomadic lappish 
community.2 Han har studerat olika former av inbördes relationer i en sameby, alltifrån 
familjerelationer till hur renskötseln var organiserad mellan olika sitagrupper och hur 
relationerna förändrades beroende på årstid. Whitaker ser inte bara till hur kontakter
na var etablerade på det lokala planet, utan behandlar även relationer till andra grup
per, däribland till andra samer och statliga myndigheter, men även till övrig befolkning 
i området. Även om Whitakers forskning berör ett annat geografiskt område är hans 
resultat av intresse i detta sammanhang. Han beskriver hur lainiovuomasamerna hade 
kontakt med bönder både i Sverige och i Norge och menar att relationerna till bön
derna i Sverige i slutet av 1940-talet och början av 1950-talet var sämre än vad de hade 
varit tidigare. Enligt Whitaker hade verddeförhållandet tidigare bidragit till goda rela
tioner och de båda parterna betraktade varandra som jämlika, men efterhand började 
böndernas attityd gentemot samerna förändras till det sämre. Whitaker nämner att det 
var den gradvisa övergången till marknadsekonomi som försämrade relationerna, ef
tersom kontakten mellan grupperna minskade till följd av att de varor som de var i 
behov av, kunde inhandlas hos lokala handelsmän. Whitaker omnämner även skötes-
rensystemet, som han menar ofta resulterade i goda relationer, även om det kunde 
finnas menings skiljaktigheter. Liknande relationer har med andra ord varit vanliga i 
hela det samiska området. Whitakers resultat låter oss förstå hur relationer i ett lokal
samhälle kunde skifta beroende på yttre omständigheter.3 Han genomförde studien 

1 Kurt Magnusson behandlar verddeförhållandet i en C-uppsats i historia Verdirelationens sönder
fall- en historisk process där han utgår från Campbells verk. Han utför sin studie i Karesuando
området eftersom han anser att verdderelationerna inte finns söder om Torne träsk. De repre
senterade enligt honom en ömsesidighet mellan grupperna, en arbetsgemen-skap, ett ekono
miskt beroende och tillgång till handelspartners. Hans slutsatser är att den framväxande indu
strin i kombination med marknadsekonomin var orsaker till att verdde-förhållandet upphörde. 
Han följer utvecklingen i samhället och den påverkan som den medförde, utan att egentligen 
göra någon djupare analys. Genom att sätta likhetstecken mellan verddeförhållandet och skö-
tesrensystemet förbiser han att det är två skilda system, även om stora likheter finns. Se Mag
nusson, Kurt (1993), Verdirelationens sönderfall- en historisk process. C-uppsats. Historiska institu

tionen. Umeå Universitet. Umeå. 
2 Whitaker, lan (1955), Social relations in a nomadic lappish community. Samiske samlinger, bind II. 

Oslo. 
3 Robert Pehrson befann sig ungefär samtidigt som lan Whitaker i Karesuandoområdet och 
studerade främst hur olika släktskapsrelationer var uppbyggda och han går inte närmare in på 
kontakter som förekom till andra befolkningsgrupper. Han behandlar verddeförhållandet kort
fattat och utan att närmare gå in på den sociala och ekonomiska betydelse som systemet hade. 
Han konstaterar att systemet var bilateralt och ärvdes från den ena generationen till den andra 
inom samma familjegren. Se Pehrson, Robert N (1964), The bilateral network of social relations in 

Könkämä lapp districi. Samiske samlinger, bind VII. Oslo. 
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under en tidsperiod som ligger nära den tid jag fokuserar på och därför har det varit 
viktigt att ta del av hans resultat. 

Bård A Berg behandlar i sin avhandling samernas liv och etnopolitiska mobili
sering samt samhällsutvecklingen i övrigt i Helgeland ur ett historiskt perspektiv i Mot 
en korporativ reindrift: samisk reindrift i Norge 20. århundre — eksemplifiserat gjennom studier av 
reindriften på Helgeland} I det sammanhanget berör han kontakterna mellan den samiska 
renskötseln och det omgivande norska samhället ur ett mikroperspektiv mellan 1898-
1978. Han går också in på skillnader mellan svensk och norsk renskötsel och vilka 
problem den svenska renskötseln förde med sig för de norska renskötarna. Berg be
handlar kortfattat skötesrensystemet och han menar att fastän det förbjöds för den 
icke-samiska befolkningen redan 1897 fick lagen liten praktisk betydelse. Skötesrensys
temet var fortfarande på 1930-talet utbrett i Helgeland. Berg menar att skötesrenarna 
bidrog till goda relationer mellan befolkningsgrupperna. Även Bergs avhandling har 
haft betydelse för mitt arbete, eftersom han behandlar liknande frågor som dem jag 
utgår ifrån. Berg har även rent metodmässigt ställts inför samma överväganden efter
som han också är same och har bedrivit forskning i ett samiskt lokalsamhälle. 

Andra forskare som har haft betydelse för min forskning, men som inte be
handlar skötesrensystemet eller verddeförhållandet presenteras nedan. Andrea Amft 
behandlar förändringar i samernas dagliga liv och lagstiftningsförändringar gentemot 
de samiska kvinnorna under 1900-talet i Såpmi i förändringens tid: En studie av svenska 
samers levnadsvillkor under 1900-talet ur ett genus och etnicitetsperspektiv.2 Amft behandlar det 
samiska samhällets förändring med speciell hänsyn till hur kvinnornas livssituation 
förändrades. Från att ha varit aktiva deltagare blev de passiva observatörer. Hon utgår 
i sin studie från ett etnicitets- och genusperspektiv och visar hur den samiska kvinnan 
har blivit osynliggjord, vilket fick återverkningar för relationerna till andra befolk
ningsgrupper. När kvinnorna inte längre deltog vid flyttningarna till vinterlandet, upp
hörde nämligen också kontakten mellan dem och den bofasta befolkningen, särskilt 
kvinnorna. Amfts avhandling har varit betydelsefull vid studiet av kvinnornas situation 
och för att förstå hur en del av dem kunde utmanövreras genom lagstiftningsåtgärder. 
De passade helt enkelt inte in i bilden av den "äkta samen". Amfts studier av föränd
ringsprocesserna har också varit betydelsefull, eftersom den pekar på faktorer som 
även har haft återverkningar på skötesrensystemets betydelse, t.ex. övergången till 
bofasthet och från ett ekonomiskt system till ett annat.3 

Två andra forskare som också har studerat samerna är Patrik Lannto och Ulf 
Mörkenstam. Patrik Lanttö har i sin avhandling Tiden börjar på nytt: En analys av samernas 

1 Berg, Bård A (2000), Mot en korporativ reindrift: Samisk reindrift i Norge i det 20. århundre — eksemp
lifiserat gjeonnom studier av reindriften på Helgeland. Diedut 2000:3. Kautokeino. 
2 Amft, Andrea (2000), Såpmi i förändringens tid: En studie av svenska samers levnadsvillkor under 
1900-talet ur ett genus och etniätetsperspektiv. Umeå. 
3 Amft har i sin studie använt sig av eget intervjumaterial, intervjuer som gjordes i Jämtland i 
slutet av 1970-talet samt skriftligt arkivmaterial. 
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etnopolitiska mobilisering i Sverige 1900-1950 studerat samernas organisations-strävanden 
ur ett historiskt perspektiv.1 Lanttö behandlar i stort sett samma tidsperiod, nämligen 
första hälften av 1900-talet och analyserar samernas roll i den svenska samepolitiken. 
Avhandlingen visar att det var svårt för samerna att organisera sig och att organisa
tionssträvandena dessutom till stor del hängde samman med vilka aktiva samer som 
kunde ingå i arbetet. Han behandlar också hur samerna försökte påverka sin egen 
levnadssituation genom olika aktiviteter, bl.a. genom landsmöten, uppvaktningar och 
skrivelser. Han utgår från ett skriftligt arkivmaterial och speglar samernas levnadssitua
tion utifrån detta. Han kan därmed se direkta förändringar i samernas samhälle, men 
andra följdverkningar blir inte lika tydliga, vilket beror på att de inte framkommer ur 
hans befintliga källmaterial. Lanttö gör vidare en ingående studie av lappväsendet och 
kan visa vilken roll det spelade i svensk samepolitik under undersökningsperioden. 
Myndigheterna ansåg att samerna inte hade förmåga att besluta över sina egna liv. 
Lappväsendet påverkade samernas, framförallt renskötarnas, levnadsvillkor i stor ut
sträckning, vilket också framkommer i min studie av skötesrensystemet. 

Ulf Mörkenstam har i Om ''lapparnes privilegier¥ öreställningar om samiskhet i svensk 
samepolitik 1883-1997 behandlat den officiella svenska synen på samerna ur ett statsve
tenskapligt perspektiv och hur man genom lagstiftningsåtgärder legitimerat statens syn 
på samerna, främst som ett renskötande och nomadiserande folk.2 Enligt Mörkenstam 
inriktades svensk samepolitik på att skydda samerna från det övriga samhället, vilket 
medförde en särlagstiftning för de samer som levde upp till vad som ansågs vara ett 
"äkta" samiskt liv. Han anser att den svenska samepolitiken har förändrats under ef
terkrigstiden, men att den fortfarande utgår från rennäringens intressen. Mörkenstam 
behandlar bl.a. hur riksdagsmännens syn på samerna har påverkat den förda politiken. 
Han studerar även den första regleringen av bruket med skötesrenar och analyserar de 
bakomliggande orsakerna till icke-samers förändrade rätt att äga renar. Mörkenstam 
studerar den förda svenska samepolitiken, men har inte gått in på vilka konsekvenser 
den fick för samerna och deras dagliga liv. Han utför sin studie således på ett makro
plan. Mörkenstams avhandling har varit betydelsefull vid min analys av den svenska 
samepolitiken mellan 1898-1940. Mörkenstams och Amfts slutsatser sammanfaller i 
det avseendet att båda visar att bilden av det samiska i stor utsträckning har styrt den 
svenska samepolitiken under 1900-talet. 

Min och Amfts studie har en specifik lagstiftning och dess konsekvenser för 
samerna på det lokala planet som utgångspunkt. Genom detta angreppssätt blir det 
möjligt att följa förändringsprocesser inom samiska samhällen. Det krävs dock att man 
använder sig av andra metoder, däribland intervjumetoden. Det innebär att man ska

1 Lanttö, Patrik (2000), Tiden böljar på nytt: en analys av samernas etnopolitiska mobilisering i Sverige 

1900-1950. Umeå. 
2 Mörkenstam, Ulf (1999), Om "Lapparnes privilegier¥ öreställningar om samiskhet i svensk samepoli
tik 1883-1997. Stockholm. 
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par ett material som inte finns tillgängligt inom arkiven. På så sätt kan samernas egna 
erfarenheter lyftas fram på ett mer aktivt sätt. 

Teoretiska utgångspunkter 

Min avhandling handlar främst om relationerna mellan två befolkningsgrupper. De 
teoretiska utgångspunkterna tar avstamp från reciprocitetsteorier och teorier om hur 
relationer/förhållanden etableras mellan individer eller grupper. 

Inom antropologin har man länge studerat relationer mellan olika befolknings
grupper. Det har kunnat gälla olika folkstammar inom ett visst geografiskt område 
eller urbefolkningar i förhållande till kolonisatörer. De verk och teorier som finns 
angående relationen mellan amerikanska kolonisatörer och indianer har inte varit an
vändbara i någon större utsträckning i studiet av skötesrensystemet. Det beror främst 
på att de amerikanska kolonisatörernas relation till urbefolkningen skiljde sig från den 
svenska befolkningens1 ställning i förhållande till samerna. De vita kolonisatörerna i 
Amerika och indianerna var inte jämlika, utan urbefolkningarna och deras kulturer fick 
ge vika för kolonisatörerna och deras traditioner. Mötet mellan svenskar och samer 
utvecklades på ett helt annat sätt. Den svenska koloniseringen av lappmarkerna gick 
mycket trögt och var inte heller lika aggressiv som kolonisationen av Amerika. De 
svenska nybyggarna i lappmarkerna var till en början beroende av samerna eftersom 
nybyggena ofta låg långt från annan bebyggelse. Mellan befolkningsgrupper utveckla
des det därför ett behovs- och beroendeförhållande. Reciprocitetsteorierna förklarar 
varför relationer uppstår och består, fastän de berörda befolkningsgrupperna kan vara 
både kulturellt och näringsmässigt åtskilda. 

Reäproätet 

Olika reciprocitetsteorier har utgjort viktiga utgångspunkter i denna avhandling. Reci-
procitet avser frågan om hur relationer mellan grupper kan vara uppbyggda. Teorierna 
behandlar främst ekonomiska former av relationer mellan befolkningsgrupper. Mars
hall Sahlins har utvecklat reciprocitetsteorin i sitt verk Stone age economies och utgår från 
ett antropologiskt perspektiv.2 Enligt Sahlins är reciprocitet ett uttryck för en relation 

1 I det aktuella undersökningsområdet härstammar befolkningen även från finska kolonisatö
rer. Jag inkluderar för enkelhetens skull finnarna i den svenska befolkningsgruppen. 
2 Sahlins, Marshall (1972), Stone age economies. Chicago. De flesta forskare som använder sig av 
reciprocitetsteorier utgår bland annat från Sahlins. Marcel Mauss var dock en av de första att 
studera ett 'givande' och 'tagande' mellan olika befolkningsgrupper runt om i världen. Hans 
bok Gåvan där han studerar reciprocitet betraktas som ett klassiskt verk. Se Mauss, Marcel 
(1997), Gåvan. Lund. Hänvisningen är till en översättning och nytryck av Mauss, Marcel (1954), 
The gift: forms and functions of exchange in archaic societies. Glencoe. 
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mellan två parter med skilda ekonomiska och sociala intressen, som kan skapa nya 
men även bevara gamla relationer. Det uppstår en social dualism mellan de två parter
na.1 

Inom reciprocitetsbegreppet ryms olika handlingar. Exempel på sådana hand
lingar är givande och tagande av varor, informell vänlighet, lån och återbetalning samt 
utförande av speciella eller ceremoniella handlingar. Enligt Sahlins är det bland annat 
varuflödet mellan parterna som befäster relationen.2 Men att enbart hänvisa till att det 
är varuflödet som befäster relationerna är inte möjligt när man studerar skötesrensys-
temet, eftersom utbytesvaran lika gärna kunde bestå av tjänster, boende etc. När ett 
varuutbyte enbart har skett en gång mellan grupperna är det inte en reciprocitetsrela-
tion, utan det krävs kontinuerligt utbyte av varor mellan parterna. Enligt antropolo
gerna Caroline Humphrey och Stephen Hugh-Jones definition behöver det inte enbart 
handla om materiella bytes flöden, utan att tjänster kan bytas mot varor, mot andra 
tjänster eller andra icke-materiella byten.3 De har med andra ord utvidgat definitionen 
av vad som kan innefattas i reciprociala relationer och inbegriper både materiella och 
icke-materiella bytesflöden. Enligt antropologen Nicholas Thomas behövde inte 
transaktionerna ske direkt mellan parterna, eftersom återgäldandet från den ena grup
pen kunde vara försenad, utan att det fick någon negativ inverkan för relationens fort
satta existens.4 Detta framgår tydligt i skötesrensystemet, eftersom ersättningen för 
ansvaret av skötesrenarna kunde utbetalas vid olika tidpunkter på året. 

Sahlins har delat in reciprocitetsbegreppet i tre underkategorier: generell, balan
serad och negativ reciprocitet. Generell reciprocitet karaktäriseras av att givaren inte 
förväntar sig något tillbaka av mottagaren. Mottagaren kan återgälda gåvan vid ett 
senare tillfälle eller så kan givaren uppsöka mottagaren när den förstnämnde är i be
hov av något.5 Det finns inget tvång att gåvan ska återgäldas omedelbart, utan det 
löser sig senare på ett naturligt sätt. Om återgäldandet inte sker bryter mottagaren mot 
de principer som finns inom samhället och den positiva relationen hotas eller upphör.6 

Balanserad reciprocitet påminner om ekonomiska transaktioner mellan två 
parter. Det är ett direkt utbyte som sker, givaren mottar en vara eller varor som mot
svarar värdet på den vara som han förde med sig in i transaktionen. Om inte ett jäm
likt värde kan uppnås måste mellanskillnaden återgäldas inom en viss tid. Vad som 

1 Sahlins (1972), s. 188-189. 
2 Ibid, s. 186 och 192. 
3 Humphrey, Caroline & Hugh-Jones, Stephen (1992), "Introduction: Barter, exchange and 
value", i Caroline Humphrey & Stephen Hugh-Jones (eds) Barter, exchange and vaine: an anthropo-

logical approach. Cambridge, s. 1. 
4 Thomas, Nicholas (1992), Politicised values: the cultural dynamics of peripheral exchange", i 
Caroline Humphrey & Stephen Hugh-Jones (eds) Barter, exchange and value: an anthropologicai 
approach. Cambridge, s. 24. 
5 Sahlins (1972), s. 193-194. 
6 För en mer utvecklad diskussion kring de ceremoniella och religiösa föreställningar som fanns 
i givandet av gåvor, se Mauss (1997). 
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betraktas som lämplig lång tid varierar mellan olika kulturer, eftersom tidsuppfattning
en är kulturellt bunden. Relationer mellan två parter kan skadas och omintetgöras om 
den ena parten misslyckas med att fullgöra sin del av transaktionen.1 Det finns inte 
några fasta och skarpa gränser mellan gåvor, byteshandel, formaliserade handelsrela
tioner och krediter. De går in i varandra beroende på situationen.2 Både renskötande 
samer och bofasta har haft något att vinna på genom att vara delaktiga i skötesrensys-
temet och den typ av relation det rör sig om påminner närmast om den balanserade 
reciprociteten. Återgäldningen behövde dock inte ske omedelbart. 

Negativ reciprocitet karakteriseras av att den ena eller båda parterna försöker 
tillägna sig flertalet varor till så låg kostnad som möjligt.3 Det behöver inte enbart 
handla om varor, utan det kan lika väl gälla det territoriella området eller resurser som 
den ena parten förfogar över. Dessa tre former av reciprocitet kan överlappa varandra 
i ett samhälle. 

Sahlins har vidare delat in de olika reciprocitetsformerna efter ett förändrings
schema. Han betraktar de skilda formerna som fält som förändras ju längre från famil
jerelationen man befinner sig. Både inom hushålls sektorn och "släktsektorn" (the 
lineage) är den generella reciprociteten dominerande. Nästa fält enligt Sahlins schema 
är "byn" (the village), där den generella reciprociteten övergår till en mer balanserad 
form av reciprocitet. Nästa sektor är "stamsektorn" (the tribal), där den balanserade 
formen av reciprocitet är helt dominerande. Inom den sektorn påminner relationerna 
om vanliga ekonomiska transaktioner, så som de ser ut i västvärlden. I det sista fältet, 
"intertribal", i Sahlins modell, övergår den balanserade reciprociteten till den negativa 
reciprocitetsformen.4 Befolkningsgrupperna har i denna kategori inte mycket som 
binder dem samman, och de kan många gånger hamna i tävlings förhållanden gent
emot varandra. 

För att kunna bruka Sahlins modell vid studier av relationer mellan den ren
skötande och den icke-samiska befolkningen, måste modellen till viss del modifieras. I 
det samiska samhället utgör familjen, hushållssektorn och den närmaste släkten "släkt
sektorn", medan "byn" motsvarar sitan.5 "Stamsektorn" i Sahlins modell motsvarar 
samebyarna i det samiska samhället. Inom samiska samhällen har den balanserade 
reciprociteten varit vanlig och mellan olika samiska grupper har en väl utvecklad by
teshandel förekommit. Det var vanligt att renskötande samer bytte till sig fisk av fis-
karsamerna. Fiskarsamerna i sin tur fick renkött av den renskötande befolkningen.6 

1 Sahlins (1972), s. 195. 
2 Humphrey & Hugh-Jones (1992), s. 2. 
3 Sahlins (1972), s. 195. 
4 Ibid, s. 198-199. 
5 Sitans utseende kunde växla mellan olika år, en del år kunde den bestå av ett eller flera sys
konpar med familjer, för att ett annat år utgöras av familjer som inte var släkt med varandra 
eller var släkt på långt håll. 
6 Intervju 1. Se även Ruong, Israel (1991), Sam em a i historien och nutiden. Stockholm, s. 66-67. 
Ruong beskriver ett liknande förhållande mellan två samiska grupper i Arjeplogs fjällen. De 
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Inom denna sektor måste den bofasta befolkning som ägde egna renar eller var inbe
gripna i ett verddeförhållandet inkluderas, eftersom renskötarna hade en utvecklad 
balanserad reciprocitetsrelation till dem. Det är denna sektor i Sahlins modell som har 
modifierats för att modellen skulle bli användbar för det samhälle som här studeras. 
Enligt Sahlins var dessa relationer enbart utvecklade inom samma befolkningsgrupp, 
men i min studie blir det tydligt att fallet inte behöver vara så. Inom sektorn "intertri-
bal" kunde renskötarnas och de bofastas relationer också karakteriseras av både en 
balanserad och en negativ reciprocitetsform. Sahlins modell kan därmed inte överföras 
helt och hållet till renskötarnas och de bofastas gemensamma samhälle. Genom att 
använda sig av reciprocitetsrelationerna har det varit möjligt att analysera relationerna 
mellan olika befolkningsgrupper samt att mer ingående studera vad som utgör basen 
för olika relationer. Som framgått ovan är reciprocitet ett uttryck för relationer och 
nedan kommer jag att gå närmare in på varför de uppstår. 

Relationer 

Patricia Albers har bedrivit forskning om relationer och hur de är konstruerade utifrån 
ett antropologiskt perspektiv. Albers har skapat en modell som kan användas för att 
skilja olika former av sociala relationer från varandra. Relationer är dynamiska, vilket 
innebär att de skiftar och förändras mellan olika tidpunkter. Enligt Albers uppstår 
relationer som en följd av att grupperna har skilda produktionsmetoder och därmed 
olika varor som de kan distribuera på marknaden samt ett behov av varor som de 
själva inte kan framställa.1 Det krävs att den ena gruppen producerar minst en vara 
som den andra gruppen inte har någon möjlighet att framställa själv, en behovssitua
tion är således nödvändig för att relationer skall kunna etableras. 

Hon anser att de relationer som uppstår mellan olika befolkningsgrupper kan 
delas in i olika huvudgrupper. En av dessa kännetecknas av relationer där befolknings
grupper tävlar om nyttjandet av resurser, land och arbetskraft och inte samarbetar om 
dem på något sätt. I den andra huvudgruppen råder det motsatta förhållandet, d.v.s. 
grupperna har förenat sig och samarbetar kring utvinnandet av resurserna. Mellan 
dessa två grupperingar finns det befolkningsgrupper som har utvecklat goda relationer 
till varandra och har ett ömsesidigt behov vilket beror på att de har specialiserat sig på 
skilda varuproduktioner och framställningssätt.2 Varorna som de skilda grupperna har 

samer som hade en renskötsel inriktad mot köttproduktion bytte till sig mjölk av de samer som 
bedrev en renskötsel som främst var baserad på renmjölkning och viceversa. 
1 Albers, Patricia C (1993), "Symbiosis, merger and war: Contrasting forms of intertribal rela-
tionship among historic plains Indians", i John H Moore (ed.) The politicai economy of North 
American Indians. Norman, s. 97. 
2 Ibid, s. 97-98. 
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behov av cirkulerar runt i samhället. Relationerna var enligt detta synsätt baserade på 
ett utbyte av livsmedelsprodukter.1 

Enligt antropologen Caroline Humphrey skapas sociala relationer som en följd 
av att två grupper har behov av att idka handel med varandra för att få tillgång till 
vissa varor. Det innebär att två skilda ekonomiska system sammankopplas till följd av 
att en handelsrelation utvecklats.2 Byteshandel skapar sociala relationer mellan olika 
människor.3 Innan en relation etableras görs det omedvetet avväganden angående de 
fördelar och nackdelar som finns med en relation till en annan befolkningsgrupp. 
Processen är ofta långdragen och enligt Humphrey måste bägge parterna vara överens 
om att byteshandeln är rättvis om den skall kunna fortsätta i framtiden.4 Kabunda 
Kayongo har också studerat relationer ur ett antropologiskt perspektiv och anser att 
de berörda grupperna deltar i transaktionerna av eget intresse. De har någonting att 
tjäna på sina relationer till andra befolkningsgrupper.5 Enligt dessa teorier så innebär 
det att när den ena parten inte har något att erbjuda den andra parten i gengäld för de 
produkter som han/hon är i behov, finns det inte heller någon anledning för den 
andra parten att ingå i en relation. Dessa relationsteorier är inte helt överförbara till 
Gällivare sockens lokalsamhälle. Det är inte möjligt att vid studier av relationer bara 
utgå från produktionsrelationer, eftersom mycket annat kan vara anledning till att en 
relation uppstår, t.ex. vänskap. 

I renskötarnas och de bofastas samhälle är det uppenbart att de inbördes kon
takterna inte enbart utgår från ett produktutbyte, utan även inkluderat mycket annat 
som har med tjänster, vänlighet m.m. att göra. Att enbart utgå från en relation baserad 
på olika slag av produkter är att förenkla gruppernas relationer till varandra. Albers 
modell är likafullt användbar vid ett studium av var relationen befann sig i samband 
med olika samhällsförändringar. 

1 Albers, Patricia C (1993), s. 101. 
2 Humphrey, Caroline (1992), "Fair dealing, just rewards: the ethics of barter in North-East 
Nepal", i Caroline Humphrey & Stephen Hugh-Jones (eds) farter, exchange and value: an anthropo-
logical approach. Cambridge, s. 107. 
3 Humphrey & Hugh-Jones (1992), s. 8. 
4 Humphrey (1992), s. 108. 
5 Kayongo, Kabunda (1987), Reäprocity and interdependence: the rise and fall of the Kolo lo empire in 
southern Africa in the I9h Century. Lund. s. 34. 
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Figur 1. Relationers utseende mellan skilda befolkningsgrupper 

Skötesrensystemet 

Förenade grupper Symbiosförhållande Tävlingsförhållande 

Källa: Albers (1993), s. 97-98. 

I figur 1 framgår det var skötesrensystemet kan placeras utifrån Albers teorier om hur 
relationer kan se ut. Relationen mellan den renskötande befolkningsgruppen och de 
bofasta under den för avhandlingen aktuella tidsperioden kan likställas med det sym-
biotiska förhållandet. Under senare delen av undersökningsperioden övergår relatio
nen till att bli allt mer tävlingsinriktad. Mellan renskötande och bofasta som inte ägde 
renar kan kontakten ha sett ut på ett helt annat sätt. Det är viktigt att ha i minne att 
skötesrensystemet aldrig har varit ett statiskt system. Det var i ständig förändring, allt 
beroende på yttre och inre omständigheter. Samhällsförändringar har påverkat lev
nadsförutsättningarna för båda grupperna. I samband med att renskötarna skaffade sig 
egna bostäder minskade deras behov av att bla. hyra bagarstugor under vinterhalvåret, 
vilket kan betraktas som en inre förändring. Inre och yttre förändringar hängde ofta 
ihop med varandra. 

Albers har vidare konstaterat att det finns tre faktorer, som alla återfinns oav
sett hur relationerna är uppbyggda: 

1) a developed pattern of interdependence, in which 

2) labor and resources were recruited through formalized social ties, and in which 

3) exchange was carried on in a continous, though not always consistent fashion.1 

I skötesrensystemet återfinns alla dessa tre faktorer. Mellan skötesrenägaren och ren
skötaren fanns ett beroendeförhållande. De bofastas innehav av renar legitimerades 
genom samerna och därmed fick de bofasta ett eget intresse i renskötseln, vilket inne
bar att antalet konflikter reducerades. Tillgången på resurserna, i det här fallet renarna, 
fick de bofasta genom att bevara relationerna till de renskötande samerna. Det före
kom en byteshandel mellan grupperna, dock kunde produkterna som ingick i transak
tionerna variera från gång till gång. Produkter som ingick i byteshandeln behövde inte 
vara konkreta varor, utan kunde lika gärna bestå av t.ex. tjänster. 

Polly Wiessner har också ur ett antropologiskt perspektiv studerat relationer 
mellan befolkningsgrupper som har olika försörjningsbaser och hon menar att relatio
nerna till de andra grupperna måste vara stabila och tillförlitliga, så att gruppen inte 
plötsligt står utan handelspartner. Det ska också finnas en försäkran om att de berörda 

1 Albers (1993), s. 99. 
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parterna inte utsätter sig för några risker i sin relation till varandra. Dessa relationer 
ärvs mellan generationerna.1 Förtroendet som därmed skapas mellan grupperna är den 
egentliga förutsättningen för att den goda kontakten ska kunna bestå. Utan ett förtro
ende mellan involverade individer hade liknande system aldrig kunnat uppstå. Ren-
skötande samer och bofasta har genom skötesrensystemet haft en stabil relation till 
varandra, som för renskötarnas del bl.a. innebar att konfliktsituationer kunde undvikas 
och för de bofasta att de hade tillgång till föda. 

Relationerna mellan renskötarna och de bofasta var inte unika, utan liknande 
förhållanden har existerat på andra håll i världen mellan andra befolkningsgrupper. 
Förhållandena som fanns mellan renskötände samer och bofast befolkning i Norr
lands inland påminner mycket om de relationer som Navajoindianerna hade utvecklat 
till andra indianstammar. Navajoindianernas handel med utomstående var en gammal 
institution och varje navajo hade en specifik handelspartner eller "vän" i den grupp 
där han/hon befann sig. Navajoindianerna vände sig till den stam som hade de varor 
som de själva var i behov av.2 När båda parter var nöjda med en handelsrelation, för
sökte de bevara relationen så länge som möjligt. En behovs situation var således ut
vecklad. "When such gift exchange were mutually satisfactory the 'friendship' of fami-
lies and traders might endure for generations."3 

För dessa och andra befolkningsgrupper har förfaringssättet varit en överlev
nadsstrategi; att få tillgång till de produkter som man hade behov av, men inte kunde 
producera själva, var av högsta värde. Renskötarna har genom relationerna till de bo
fasta försäkrat sig om att bland annat ha boende på vinterlandet, men även att ha en 
handelspartner. Det handlade också om att genom renarna skapa ett intresse hos de 
bofasta för renskötseln och därmed förhindra eventuella misshälligheter. Hur relatio
ner är uppbyggda på grupp- och individnivå framkommer ytterst sparsamt i ett skrift
ligt källmaterial. För att få grepp om sådana aspekter blir det nödvändigt att utföra 
intervjuer bland de som har varit involverade i det som kan benämnas som balansera
de reciprocitetsrelationer. 

Intervjun som forskningsredskap 

På grund av att den samiska befolkningen inte har lämnat skriftligt källmaterial efter 
sig i någon större utsträckning, har användandet av intervjuer varit nödvändig. Med 
hjälp av intervjuer får man kännedom om förhållanden på mikroplanet. Den forsk
ningsmetoden brukar man kalla "oral history", d.v.s. studier med utgångspunkt i 
muntliga uppgifter. Den har inneburit att nya forskningsområden, där det saknas ett 
tillräckligt rikt skriftligt källmaterial, har blivit tillgängliga inom bland annat historie

1 Wiessner, Polly (1982), "Risk, reciprocity and social influences on !Kung San economies", i 
Eleanor Leacock & Richard Lee (eds) Politics and history in band societies. London, s. 61. 
2 White, Richard (1983), The roots of dependency: Subsistence, environment and social change among the 
Choctom, Pawnees and Navajos. Lincoln, s. 242. 
3 Ibid, s. 242. 
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forskning.1 Intervjuerna kan sägas skapa de källor man behöver för att kunna belysa 
förhållanden i grupper vars historia är sparsamt dokumenterad. När man använder sig 
av ett källmaterial som är baserat på intervjuer vet man också vems/vilkas röster man 
återger. 

Through oral history interviews, working-class men and women, indigenous peoples or 

members of cultural minorities, amongst others, have inscribed their experience on the 

historical record, and offered their own interpretation of history. More specifically, in

terviews have documented particular aspects of historical experience which tend to be 

missing from other sources, such as personal relations, domestic works or family life, 

and they have resonated with the subjective or personal meaning of lived experience.2 

Grupper som ofta är osynliga i samhället blir genom intervjumetoden synliga. De får 
sin egen plats i historien. Det är grupper vars levnadshistoria sällan finns dokumente
rad i några arkiv eller på andra ställen. Minoritetsgruppers historia kommer bara spo
radiskt fram i skriftligt källmaterial och vid forskning som rör dessa grupper, blir in
tervjumetoden ett viktigt hjälpmedel.3 Med hjälp av ett källmaterial baserat på inter
vjuer är det möjligt att få fram nya faktorer, speciellt i ämnen som är relativt outfors
kade och som handlar om människors levnadssätt i en lokal kontext. 

Muntlig tradering bevarar ofta levnadshistorier, som annars många gånger skul
le ha gått förlorade för eftervärlden. Rätt använd är således den muntliga historieme
toden ett värdefullt hjälpmedel för forskaren. Men det finns ett källkritiskt problem 
med metoden, eftersom minnet hos informanten kan vara bristfälligt, och det kan vara 
så att informanten enbart berättar en liten del av det han/hon minns.4 Det är därför av 
stor betydelse att man genomför flera intervjuer i samma ämne med olika informanter, 
eftersom de ofta har skilda minnen av samma händelse. Det var tydligt i mitt intervju
arbete att informanterna mindes olika delar av det som rörde skötesrensystemet och 
hade skilda uppfattningar om hur betydelsefullt det var. Det var därmed nödvändigt 
att göra intervjuer med flera informanter. Fördelen med att göra många intervjuer är 
att det går att skapa en mångfacetterad bild av en viss händelse eller av förhållandena i 

1 Thompson, Paul (1998), "The voice of past: oral history", i Robert Perks & Alistair Thomson 
(eds) The oral history reader. London, s. 25. 
2 Perks, Robert & Thomson, Alistair (1998), "Introduction", i The oral history reader. London, s. 
ix. Se även Rowbothan, Sheila (1974), Hidden from history: 300years of women*s oppression and the 
fight against it. London. 
3 Hoffman, Alice (1996), "Reliability and validity in oral history", i David K Dunaway & Willa 
K Baum (eds.) Oral history: A.n interdisciplinary anthology. Walnut Creek. s. 89. Se även Ruong, 
Israel (1964), Jåhkåkaska sameby. Särtryck ur Svenska landsmål och svenskt folkliv. Uppsala. 
Ruong har i denna bok samtalat med äldre samer för att få fram uppgifter om hur det var förr 
inom Jåhkåkaska. Han har skapat sitt eget källmaterial för att kunna dokumentera samebyns 
historia. 
4 Starr, Louis (1996), "Oral history", i David K Dunaway & Willa K Baum (eds) Oral history: An 
interdisciplinary anthology. Walnut Creek. s. 40. 
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ett samhälle.1 Flera intervjuer i samma ämne fungerar också som en slags kontroll över 
vad informanterna har sagt.2 Många av informanterna behandlade likartade aspekter 
på frågan om skötesrenar, och på så sätt var det möjligt att avgöra vad som var gene
rellt för Gällivare socken och vad som var den enskilde informantens minnen. 

En informant kan ha förstahandsuppgifter om en viss episod som man är in
tresserad av, men man skall som forskare vara medveten om att uppgifter från annat 
håll kan ha smugit sig in i informantens berättelse. Det kan ha förflutit lång tid sedan 
händelsen utspelade sig, och det medför att berättaren kanske inte minns exakt vad 
som skedde. En person kan medvetet eller omedvetet ha förträngt minnen som är 
missvisande eller generande. Av den anledningen kan informanten medvetet eller 
omedvetet återskapa en felaktig bild.3 Informanterna i denna studie var barn vid den 
aktuella tidpunkten, vilket också kan ha påverkat deras minnen. 

Eftersom det skriftliga källmaterialet om skötesrensystemet var magert, har 
intervjuarbetet varit av stor betydelse för ett mer komplett källmaterial. Faktorer som 
tidigare inte har varit kända i skötesrensystemet har framkommit under intervjuerna. 
Till följd av att jag genomfört många intervjuer på samma tema har de många olika 
frågorna om skötesrenar behandlats utifrån många olika infallsvinklar. Genom inter
vjuerna vet jag också vilka gruppers minnen jag faktiskt återger, vilket ibland kan vara 
svårt med utgångspunkt i ett skriftligt källmaterial. 

Metod 

I denna studie har, som jag tidigare har beskrivit, intervjumetoden använts för att 
komplettera det skriftliga källmaterialet. Målsättningen var att belysa hur lokalbefolk
ningen upplevde skötesrensystemet och de förändringar som skedde. Intervjuerna 
genomfördes vid två skilda tillfällen, i mars 1999 och i januari 2000. Intervjuerna i den 
första omgången genomfördes för att få en uppfattning om hur omfattande lokalbe
folkningens minnen var om skötesrensystemet och om relationerna till andra befolk
ningsgrupper. Testintervjuerna gav ett gott resultat och därmed fanns det skäl att 
genomföra ett större intervjuprojekt på samma tema. 

Intervjuer gjordes både med personer ur den renskötande befolkningen och 
den renägande icke-samiska befolkningen i området. Första kontakten med informan
terna skedde telefonledes, därefter skickade jag ett brev till de informanter som var 
villiga att ställa upp på en intervju. I brevet presenterade jag mig själv och redogjorde 
för de teman jag var intresserad av att få information om. Vid själva intervjutillfället 
utgick jag från i förväg iordningställda frågelistor. Jag använde mig av två skilda fråge
listor, en för den renskötande befolkningen och en för den bofasta icke-samiska be

1 Kjeldstadli, Knut (1981), "Kildekritikk", i Bjarne Hodne et al Muntlige kilder: Om bruk av inter
vjueri etnologi, folkminnevitenskab op bistorte. Oslo. s. 68. 
2 Starr (1996), s. 41. 
3 Kjeldstadli (1981), s. 61. 
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folkningen.1 Merparten av frågorna var desamma på bägge listorna. De frågor som 
skilde sig åt handlade mestadels om vad man livnärde sig av, hur man bedrev jordbruk 
eller renskötsel. Jag ansåg det inte befogat att ställa mer ingående frågor om hur ren
skötseln var utformad till informanterna i den icke-samiska bofasta gruppen eller frå
gor om hur jordbruket fungerade förr till renskötarna. Om informanten tog upp äm
nen som inte fanns med på min frågelista, men likafullt var relevanta, lät jag dem be
rätta färdigt. Min målsättning var att låta informanterna få prata så fritt som möjligt 
om de ämnen som fanns med på frågelistan. De flesta intervjuerna varade mellan 30-
45 minuter, med undantag för några kortare och några längre intervjuer. Vid de flesta 
intervjuerna var det möjligt för mig att använda bandspelare. Inspelningarna transkri-
berade jag vid ett senare tillfälle.2 Några av informanterna ville inte bli inspelade och 
då valde jag att skriva ned stödord under själva intervjutillfället och med ledning av 
dem, skrev jag ner intervjuerna när jag avslutat besöket och lämnat informantens hem. 

Intervjuerna gjordes på svenska, vilket har påverkat informanternas svar. När 
det gäller den fjällsamiska informantgruppen hade det varit fördelaktigare om samtalen 
hade genomförts på samiska, eftersom det är det naturliga talspråket för deras del. En 
del informanter sade att det var lättare att berätta om de teman jag var intresserad av 
på samiska istället för på svenska. De tyckte att det var svårt att uttrycka sig på svens
ka. Men det var fullt möjligt att använda sig av samiska ord, när sagesmännen inte 
genast fann de svenska motsvarigheterna. Det är en begränsning för en forskare att 
inte kunna möta informanten på det språk han/hon behärskar bäst, eftersom det finns 
en risk att informanten känner sig underlägsen. I sådana situationer påverkar jag som 
forskare troligen informanten på ett negativt sätt. En fördel i denna situation har dock 
varit att jag är förtrogen både med både människor och förhållanden i mitt undersök
ningsområde. 

Som tidigare framgått genomfördes intervjuer med representanter för både den 
renskötande befolkningen och den bofasta icke-samiska befolkningsgruppen. De som 
levde vid tiden för lagförändringarna under 1910-talet är döda sedan länge tillbaka. Jag 
har därmed inte kunnat intervjua den grupp som troligtvis bäst kände till fördelarna 
och nackdelarna med skötesrensystemet. Jag har istället fått intervjua deras barn och 
hur de minns innehavet av och vården av skötesrenarna. Generellt för informanterna 
är att de minns skötesrensystemet från en tidsperiod då det redan var på tillbakagång. 

Jag har intervjuat minst tre personer från varje sameby i Gällivare socken, och 
några personer från den jordbrukande befolkningen. Målsättningen var att intervjua 
fler, men det visade sig att goda sagesmän i den äldre generationen inom Gällivare 
socken är svåra att finna. Jag fick även signaler om att äldre samer i Gällivare socken 

1 Se bilaga A. Frågelistan innehåller många frågor, och flera av dem går in i varandra. Vid inter
vjutillfället har jag ofta bara behövt ställa två till tre frågor för att få uttömmande svar i ämnet. 
De många frågorna har dock fungerat som en hjälp för mig, nämligen att kontrollera att alla 
informanterna hade tagit upp ungefär samma ämnen. 
2 Bandinspelningarna förvaras hos mig, eftersom många informanter uttryckte önskemål om 
att jag skulle vara den enda som hade tillgång till dem. Det önskemålet har jag också velat till
mötesgå. Därför kommer inte materialet att överlämnas till något arkiv. 
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inte är intresserade av att ställa upp på intervjuer. Många lät mig förstå att de inte låter 
sig intervjuas av någon, eftersom de då får tillbringa dagarna igenom med olika forska
re och andra intresserade av samisk historia och kultur. Min egen bakgrund som same 
hade vid dessa tillfällen inte någon betydelse. Enligt andra informanter borde forsk
ningen om skötesrensystemet ha genomförts för 15-20 år sedan, då den gamla genera
tionen som hade egna erfarenheter fortfarande levde. Bland de samiska informanterna 
var det tydligt att man sinsemellan talat om att jag skulle genomföra ett intervjupro
jekt. Detta måste ha spritt sig inom gruppen, eftersom jag aldrig namngav någon in-
formant för de andra informanterna.1 

En annan målsättning som jag också fick frångå var att en del av informanterna 
skulle vara kvinnor. Det var mycket svårt att finna äldre kvinnor som var villiga att 
ställa upp på en intervju.2 Det berodde säkert på att de ämnen som jag var intresserad 
av betraktades som typiskt manliga. Dessutom är det så att de kvinnor som föddes på 
1930-talet eller senare i stor utsträckning har förvärvsarbetat. Det har även visat sig 
vara förenat med svårigheter att få intervjua en kvinna speciellt om hennes man lever.3 

Ofta hänvisade de till att jag skulle göra intervjun med deras män, eftersom de hade 
mer erfarenheter. I en del hem var kvinnorna närvarande vid själva intervjutillfallet 
och berättade mycket innan själva intervjun påbörjades, men under intervjun drog de 
sig undan och var tysta. 

Efter att ha genomfört intervjuprojektet har det blivit tydligt, att svaren från 
den fjällsamiska gruppen blev mycket likartade, oavsett vilken sameby de tillhörde. 
Den skogssamiska gruppens svar skiljer sig åt på en del punkter, vilket beror på att 
deras renskötsel ofta var kombinerad med småskaligt jordbruk och att den gruppen 
vistades året runt i samma område som bondebefolkningen. Men skillnaderna är dock 
inte så stora som man kunde förvänta sig utifrån det skriftliga materialet. Det beror 
troligen på att det är en yngre grupp som har intervjuats, och inte de generationer som 
var mest beroende av skötesrensystemet. 

1 Det var bla. en informant som uttryckte sig på följande sätt: jag hörde att du var hos NN 
(intervju 11, min. kom.) igår. Varför kom du inte till mig också då? Det är uppenbart att det 
funnits en diskussion om min forskningsuppgift bland de berörda samiska informanterna. 
2 Se även Frånberg, Gun-Marie (1992), Kvinnor och kultur i glesbygd: Åselekvinnornas livssituation i 
relation till deras kulturella önskemål. Pedagogiska rapporter nr. 38. Umeå Universitet. Umeå. I sin 
studie om åselekvinnor har Frånberg gjort samma iakttagelse, nämligen att det var svårt att få 
äldre kvinnor att delta i en enkätstudie. Kvinnorna i Frånbergs studie ansåg att den yngre gene
rationen i området hade mer att tillföra projektet än de själva. De äldre samekvinnorna i Gälli
vare har motiverat sitt val att inte ställa upp på ett likartat sätt. 
3 Thorsen, Liv Emma & Östberg, Berit (1981), "Intervjuteknikk", i Bjarne Hodne et al Muntlige 
kilder: Om bruk av intervjuer i etnologi, folkminnevitenskap og historie. Oslo. s. 57. Jag försökte inter
vjua en del av dessa kvinnor eller få dem delaktiga i intervjun tillsammans med deras man, men 
det gick inte. Just det faktum att intervjun skulle handla om relationer till andra befolknings
grupper, verkar ha betraktats som ett manligt område. 
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Forskningens perspektiv 

Inom antropologin förs det en diskussion om vilken betydelse forskarens bakgrund 
har i mötet med informanter i samband med deltagande observationer eller fältarbe
ten. Är det en fördel eller en nackdel att vara en del av den kultur, där man bedriver 
sin forskning? Debatten har startat till följd av att allt fler forskare väljer att forska om 
sin egen kultur. 

En forskare som inte tillhör den kultur eller det samhälle som han/hon stude
rar, har den neutrales position, ibland kallat "stranger value", vilket innebär att man får 
tillgång till informanternas samhälle just genom av att man själv inte har någon ställ
ning i det.1 En forskare som kommer utifrån kan även se på förhållandena med nya 
ögon och är också omedveten om sociala förhållanden, normer, skvaller och liknande. 
En del informanter kan känna sig tryggare i en intervjusituation med en för dem totalt 
okänd forskare,2 även om det inte alltid behöver vara så. Bristande kunskap om sam
hället eller kulturen, där intervjun skall göras, kan innebära att forskaren kontaktar 
informanter som en forskare från miljön inte skulle kontakta, vilket kan både vara 
positivt och negativt. Det största problem som kan uppstå för forskaren är om 
han/hon gör ett klavertramp som försvårar forskningsuppgiften. 

Att bedriva forskning om sin egen kultur innebär att forskaren har kännedom 
om de rådande normerna och värderingarna. Till följd av att forskaren är delaktig i det 
aktuella samhället kan forskaren mötas med misstänksamhet.3 Informanten är då ock
så känd i förväg, vilket naturligtvis kan ha både positiv och negativ betydelse för resul
tatet. Informanten kan antingen villigt delge eller undanhålla information just på grund 
av att forskaren är en del av den egna kulturen. Hos forskaren och informanten finns 
redan en gemensam referensram, som bidrar till att missförstånd undviks genom den 
kunskap som finns om symbolspråket och de rådande värderingarna.4 Missförstånd 
kan naturligtvis ändå uppstå, om informanten förutsätter kunskaper som forskaren 
kanske saknar. 

I det samiska samhället har det framhållits att forskning om samer ska bedrivas 
av samer, eftersom de redan från början har ett inifrånperspektiv. Men genom att inta 
en sådan ståndpunkt utgår man från att det samiska samhället är homogent och bort
ser från alla olika samiska grupper som finns med skilda bakgrunder och erfarenheter.5 

1 Ives, Edvard (1974), The tape-recorded interwiev: A manual for fieldmrkers in folklore and oral history. 

Knoxville. s. 38. 
2 Thorsen & Östberg (1981), s. 55. 
3 Ibid, s. 55. 
4 Balto, Asta (1997), Samisk barneoppdragelse i endring. Oslo. s. 62. 
5 Gaski, Lina (2000), Hundre prosent lappi Lokale diskurser om etnisitet i markebygdene i Evenes og 
Skånland. Diedut 5:2000. Kautokeino. s. 7. Det är som att säga att enbart svenskar ska få forska 
om den svensk historia. Det blir tydligt hur orimlig en sådan ståndpunkt kan bli men den kan 
förklaras av att många samiska samfund har dåliga erfarenheter av forskare som kommer ut

ifrån. 
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Inom den samiska kulturen kan man inte förutsätta att man har ett inifrånperspektiv 
bara för att man är same. En same som kommer från en renskötarfamilj har andra 
värderingar och normer än den som till exempel kommer från en sjösamisk miljö har, 
men båda är likafullt samer.1 I det stora gemensamma samiska samhället finns det en 
kulturell ram som merparten av samerna kan identifiera sig med och känna sig tillhöra. 
Till det kommer lokala förhållanden och avvikelser som avgör om man identifierar sig 
som nordsame, lulesame eller sydsame. Det är de samiska erfarenheterna som avgör 
hur var och en ser på sig själva, och vilka andra samer man kan identifiera sig med i en 
lokal kontext. 

Som same har man en naturlig närhet till all slags information och även en be
tydelsefull insikt om det samiska samhället. Det egna samiska kulturarvet kan ge ett 
försprång i förhållande till de forskare som inte härstammar från en samisk miljö. 
Genom att man är same är det möjligt att utan tidsödande förstudier bruka den samis
ka kulturen som referensram.2 

Det faktum att jag härstammar från området har alltså både på ett negativt och 
positivt sätt påverkat informanternas syn på mig som forskare. Samerna inom området 
är sedan lång tid tillbaka välbekanta med min mors släkt. De flesta av mina informan
ter visste redan före besöket vem jag var och vilka mina morföräldrar var. En del in-
formanter har efter första kontakten, ringt upp mig och meddelat att de inte längre är 
villiga att ställa upp på en intervju, eftersom de ansåg att intervjun skulle kunna få 
negativa följder för dem. En informant som senare avböjde att bli intervjuad ansåg att 
det var för känsliga ämnen jag ville prata om, och var rädd att få ett elände och hamna 
i massa bråk i samebyn om han ställde upp på en intervju. En del samer uttryckte tyd
ligt att min tillhörighet till en släkt i området var ett hinder för att de skulle kunna 
ställa upp på en intervju. Andra tillfrågade hade liknande skäl, trots att jag försökte 
klargöra att det endast var jag som för forskningsändamål skulle använda intervjuerna. 
Jag förklarade också att de skulle vara anonyma och att jag kunde ändra på person-
uppgifter som eventuellt skulle kunna röja deras identitet. Men inte några argument 
kunde få dem att ändra uppfattning. De har förmodligen inte klarat av att betrakta mig 
som forskare med målet att göra en objektiv studie, utan främst betraktat mig som en 
representant för en annan släkt i området. Bakom denna attityd ligger en rädsla för att 
informationen de lämnar kan utnyttjas negativt och skada dem. 

Andra informanter uttryckte sig på motsatt sätt. Enda anledning till att jag fick 
intervjua dem var för att jag var en av dem. Min samiska bakgrund var en förutsätt
ning för att de överhuvudtaget skulle ställa upp på en intervju. Många informanter var 
i början tveksamma till att bli intervjuade, men när de fick höra mer ingående vem jag 
var, var det ofta inte något problem. Att jag var en av dem innebar att de inte behövde 

1 Gaski (2000), s. 10-23. Gaski diskuterar problemen med att vara same och bedriva forskning 
inom en samisk miljö, som inte är ens hemmiljö. Hon visar att det faktiskt kan vara mycket 
problematisk att forska i sin egen kultur. Olika samiska grupper har olika förväntningar och de 
sammanfaller av den anledningen inte alltid med forskarens egna. Enligt Gaski kan den samis
ka bakgrunden lika gärna vara till fördel som till nackdel beroende på vem man möter. 
2 Berg (2000), s. 70-71. 
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känna sig främmande inför mig. Jag var inte nyfiken på deras kultur på det besvärande 
sätt, som en utomstående forskare kan upplevas vara. Många informanter menade; 'att 
det var bra att en av våra egna börjar engagera sig i vår egen historia.' Informanterna 
ville helt enkelt hjälpa mig med min forskningsuppgift och hade förhoppningen att 
den kunskap de hade och som de delade med sig av till forskaren med samma bak
grund som deras egen skulle vara till nytta även för det samiska samhället.1 

Mina erfarenheter av att forska i kända miljöer är således att det finns både 
fördelar och nackdelar. Samtidigt är det viktigt att ha i åtanke att jag inte har levt i det 
samhälle som jag forskar om. Informanterna var själva barn i slutet av den tid jag var 
intresserad av. Det primära målet med intervjuerna var att inhämta fakta om skötesre
nar och relationer mellan befolkningsgrupperna under de fyra första årtiondena av 

1900-talet. 

Källmaterialets representativitet 

Den historiska forskningen är i många länder koncentrerad på majoritetsbefolkning
ens historia, som betraktas som den representativa och värd att föras ut i en interna
tionell kontext. I amerikansk historieskrivning fanns länge inget intresse av att lyfta 
fram urbefolkningarnas historia. 

I Sverige har samernas historia ofta varit undanskymd eller på sin höjd översikt
ligt behandlats i större syntetiska verk, men en förändring har börjat ske. Det var tidi
gare huvudsakligen stora centrala händelser om samerna som behandlades vilket för
klaras av karaktären hos det skriftliga källmaterialet, medan centrala skeenden på lokal 
nivå aldrig dokumenteras och efter en tid glöms bort. Ett källkritiskt problem som jag 
uppmärksammat i de skriftliga källorna är att det inte behöver vara den som skrivit 
under dokumenten som verkligen författat dem. Texten kan ha skapats av olika tjäns
temän.2 Detta problem kan gälla statliga dokument och sådana som är producerade av 
lokalbefolkningen. 

Jag skall nämna ett exempel. Det finns två brev, ett från sörkaitumsamerna och 
ett från jokkmokksamerna, som handlar om förändringen av skötesrensystemet 1917. 
Av breven framgår det att de var negativt inställda till den tänkta förändringen.3 Vid 
närmare granskning av dessa två brev framkommer det att de är identiska både till 
utformning och ordalydelse. Breven är färdigtryckta och behandlar delvis sörkaitum-

1 Stordahl, Vigdis (1996), Samene i den moderne Verden: Endring og kontinuitet i et samisk lokalsamfunn. 

Karasjok. s. 12 och 15-16. Se även Balto (1997), s. 63. 
2 Hoffman, Alice (1996), "Reliability and validity in oral history", i David K Dunaway, & Willa 
K Baum (eds) Oral history: An interdisäplinary anthology. Walnut Creek. s. 91. Se även Nordin Åsa 
(2000), "Samerna i arkiven: de tysta rösterna", i Marit Färnlöf (red.) Seminarierapport från 
SV_AR:s konferens om samiska arkiv i Kamsele 2000-03-21 — 2000-03-23. Ramsele. 
3 Till konungen från fjällapparna i Sörkaitum och Till konungen från fjällapparna i Jokkmokks socken. 
Justitiedepartementet. Konseljakt den 19 juni 1917, nr. 5. RA. Samma brev har också inkommit 
en gång från sörkaitum- och norrkaitumsamerna tillsammans. 
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samernas behov av skötesrenarna. Det enda som skiljer breven åt är de olika under
skrifterna. Då ställs frågan: vem har skrivit brevet och tryckt det? Enligt sörkaitumsa-
merna, som skrivit under brevet, hade de fått brevet uppläst av en person som de 
betraktade som en god man. Kan man utgå från att det verkligen är samiska åsikter 
som återspeglas? Att detta dokument faktiskt återger samernas åsikter har blivit tydligt 
av jämförelser med annat skriftligt källmaterial. Brevet innehåller bland annat uppgif
ter som renskötarna framfört vid sammanträden med lappfogden och som denne 
förkastade. Ovanstående exempel visar dock vilken osäkerhet det finns med skriftliga 
dokument. Dokumenten måste jämföras med andra handlingar för att man skall kun
na få en uppfattning om hur tillförlitliga de är. Skriftligt källmaterial rörande minori
tetsgrupper kräver stor försiktighet från forskarens sida och ett problem är om förfat
taren till ett skriftligt dokument verkligen kommer från den aktuella gruppen. Detta är 
än mer viktigt att ha i åtanke om gruppens medlemmar inte behärskade majoritetsbe
folkningens språk i någon större utsträckning. Men genom att noggrant analysera och 
jämföra gruppens åsikter under den aktuella tiden med dokumentens, blir de ofta i hög 
grad användbara. 

Det skriftliga källmaterialet representerar ofta majoritetsbefolkningens och/eller 
makthavarnas perspektiv på de samiska sakfrågor som behandlades. En stor del av det 
skriftliga källmaterial som använts i denna avhandling är producerat av lappfogdar 
eller andra tjänstemän inom lappväsendet. Det är uppenbart att lappfogden många 
gånger till myndigheterna gav uttryck för de åsikter han fann mest lämpliga och inte de 
som samerna själva framförde vid sammankomster med honom. Materialet har lika
fullt varit användbart i studiet av skötesrensystemet. Till lappväsendet inkom det skri
velser från privatpersoner som visar de varierande åsikter som fanns angående skötes
rensystemet. Lappväsendet genomförde även utredningar angående skötesrensystemet 
med olika grupper, och där framgår det tydligt vilka åsikter som grupperna framförde. 
Materialet från lappfogdearkivet innehåller dock luckor, bland annat finns inte ren
längder tillgängliga för alla år. Det förklarar varför de presenterade åren för diagram
men har valts.1 

Det andra stora skriftliga källmaterialet som använts är riksdagstryck. Eftersom 
det var riksdagen som stod för utredningar och beslut som berörde skötesrensystemet 
har det varit betydelsefullt att gå igenom de diskussioner som förekom i denna fråga. 
Eftersom kammardebatterna är nedtecknade framgår det vad de aktiva 
kammarledamöterna hade för offentliga åsikter i skötesrenfrågan. Utifrån konseljakter 
som legat till grund för propositioner framkommer det också vad olika grupperingar 
och instanser hade för ståndpunkt angående skötesrensystemet. Således har både ett 
tryckt och ett otryckt källmaterial använts. Gemensamt för stora delar av det 
källmaterial som har använts i min studie är att det är osorterat, speciellt 
lappfogdearkivet. Vad som är möjligt att behandla styrs därmed av vad man lyckas 
återfinna. Att forska om samerna innebär således att man måste använda sig av olika 
typer av källmaterial, både ett otryckt material som finns bevarat i arkiven, men också 
ett tryckt material. I den här specifika forskningen om skötesrensystemet har 

1 Se kapitel 5. 
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specifika forskningen om skötesrensystemet har riksdagstryck använts i stor utsträck
ning. Till detta material tillkommer också intervjumaterialet. 
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3 KOLONISATION, INDUSTRIALISERING 

OCH RENSKÖTSEL - EKOLOGISKA OCH 

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR I GÄL

LIVAREOMRÅDET 

Kolonisationen, industrialiseringen och renskötselns och skötesrensystemets utveck
ling har nära samband med varandra. Den inflyttande icke-samiska befolkningen och 
renskötarna utvecklade med tiden relationer till varandra, där båda gruppernas lev
nadsförutsättningar underlättades. Genom renskötarna skapade god kontakt med 
andra invånare blev det även möjligt att minimera riskerna för konflikter. Relationerna 
etablerades till att börja med på ett naturligt sätt mellan befolkningsgrupperna och det 
var först långt senare som centralmakten blandade sig i hur de utformades. Denna 
utveckling av relationer avtog när samhället genomgick stora förändringar till följd av 
bl.a. industrialiseringen. 

Lokalsamhället, i detta fall Gällivare socken, påverkades naturligtvis av vad som 
skedde i omvärlden. Kolonisationsepoken i området började under 1600-talet, men 
etableringen av nybyggen tog ordentlig fart vid mitten av 1800-talet, vilket har sam
band med att industrialiseringen då befann sig i snabb utveckling i området. 

Ödemarkens sekler 

Frågan om när det rennomadiska samhället utvecklades har länge varit omdebatterad 
och det finns många teorier om hur det skedde.1 Innan övergången till rennomadism 

1 Vad som avses med ett rennomadiskt samhälle är omdiskuterat. Att renen hade betydelse 
inom jakt- och fångstsamhällena som lock- och transportdjur är de flesta eniga om. När över
gången till ett rennomadiskt samhälle skedde, råder det däremot olika meningar om beroende 
på vilket material som kommit att brukas för de olika bedömningarna. Skillnaden i slutresultat 
beror också på vad forskarna använder sig av för begreppsapparat. Om man till exempel utgår 
från seminomadism blir resultatet ett annat i jämförelse med om utgångspunkten är helnoma-
dism. Gemensamt för de forskare som här berörs är att de har utgått från Lule älvdal i sin 
forskning. Jfr Lundmark, Lennart (1982), Uppbörd, utarmning och utveckling. Det samiska fångstsam
hällets övergång till rennomadism i ljule lappmark. Umeå. Han bygger sina resonemang på historiska 
källor; Aronsson, Kjell-Åke (1991), Forest reindeer herding A.D. 1-1800: An archaeological andpalaeo-
logical study in northern Siveden. Archaeology and environment 10. Umeå; Mulk, Inga-Maria 
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ägde rum var den samiska befolkningen främst ett jakt- och fångstfolk. Deras ekono
mi var i huvudsak baserad på vildrens jakt och fiske samt utnyttjande av andra naturre
surser.1 Hushållen var i stor utsträckning självförsörjande, och i ytterst ringa grad be
roende av handel.2 Ett rennomadiskt samhälle kräver däremot en större arbetsinsats 
än ett fångstsamhälle. Man kan inte förutsätta att hela den samiska befolkningen har 
övergått till rennomadism vid samma tidpunkt, utan på många håll har jakt- och fiske
näringen fortgått. Övergången har alltså skett gradvis och vid skilda tider i de olika 
områdena.3 

Före den egentliga koloniseringen av Gällivare socken var det främst samer 
som bodde i området. I lappmarkerna fanns det under 1500-talet knappast någon fast 
bebyggelse. Det förekom dock aktiviteter i området, bland annat i form av birkarlarnas 
skatteuppbörd. De hade ett kungligt privilegium, som innebar rätt till skatteuppbörd 
och handel med samerna. Mellan birkarlar och samer hade en handelsrelation utveck
lats redan under 1400-talet. Det var en form av byteshandel, där birkarlarna bytte till 
sig skinnvaror och pälsverk av samerna i utbyte mot livsmedel, kitdar, yxor etc.4 Varje 
samefamilj hade sin bestämda birkarl att bedriva handel med. De hade ingen möjlighet 
att välja vem de ville idka handel med, eftersom birkarlarna tillsattes av kronan och 
ansvarade för områden de fått tilldelade.5 Samerna har på detta och andra sätt haft 
kontinuerlig kontakt med omgivande befolkning. Trots att grupperna idkat handel 
med varandra behöver det inte innebära att relationerna var goda utan tvärtom ham
nade många samiska familjer i beroendeförhållanden till birkarlarna. 

I början av 1550-talet sände Gustav Vasa Jöns Håkansson, fogde i dåtidens 
Västerbotten, för att undersöka hur stor skattemängd som kunde tas ut i lappmarker
na. Han kunde presentera en högre skattesats än den som birkarlarna redovisade. Det 
fick till konsekvens att birkarlarnas rättigheter i lappmarkerna minskade. Utvecklingen 
ledde till att en del av de tidigare birkarlarna istället blev statliga fogdar och deras rät
tigheter blev starkt beskurna. Bland annat infördes strängare redovisningsskyldighe

(1994), Sirkas - ett samisktfångstsamhälle i förändring Krf - 1600 e.Kr. Studia archaeologica univer-
sitatis umensis 6. Umeå. De två sistnämnda bygger sina resultat på arkeologiskt material. 
1 Lundgren, Nils-Gustav (1987), Kampen om naturresurserna: ekonomisk utveckling och institutionell 

förändring i Lule Älvdal under 700 år. Stockholm, s. 30. 
2 Ibid, s. 35. 
3 Lundmark (1982), s. 142. 
4 Aronsson, Kjell-Åke (1983), Gällivare: Befolkning och näringar under 7000 år. En historisk översikt. 
Preliminär rapport för länsstyrelsens planering av kulturminnesvården inom Gälkvare kom
mun. Norrbottens länsstyrelse. Luleå. s. 5; Lappmarker i Norrländsk uppslagsbok: band 3 (1995). 
Umeå. s. 21; Lundmark (1998a), s. 19; Sköld, Peter (1992), Samisk bosättning i Gällivare 1550-
1750. Center för arktisk kulturforskning Umeå universitet rapport nr. 22. Umeå. s. 7 och 23. 
Begreppet lappmark är en historisk-administrativ benämning på de olika samiska områdena i 
Sverige, ursprungligen birkarlarnas olika handelsområden. Lappmarkerna är uppkallade efter de 
olika handelsstäderna längs Bottenvikens kust, som i sin tur har fått namnen efter älvarna. 
5 Lundmark (1998a), s. 19. 
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ter.1 En annan insats från den svenska kronans sida som skulle påverka samernas lev
nadssätt i stor utsträckning var den svenska missioneringen i lappmarkerna och infö
randet av kristendomen. 

I början av 1600-talet kom beslut att lappmarkerna skulle skiljas från kustsock
narna och bilda särskilda så kallade lappmarks socknar. Motiven till det tros bland an
nat ha varit territoriella, d.v.s. att Sverige skulle kunna hävda att områdena var svenska 
gentemot andra länder, som också gjorde anspråk på lappmarkerna. Andra skäl som 
anfördes var att samerna skulle samlas för att få upplysning och undervisning i kris
tendomens läror samt att handeln skulle äga rum i kyrkbyarna, där den lättare kunde 
övervakas.2 En av de nya socknarna som bildades var Jokkmokks socken som innefat
tade hela Lule lappmark, där samebyarna Sirkas, Tuorpon, Jokkmokk och Sjokksjokk 
ingick.3 Redan 1617 återfördes Jokkmokks pastorat till Luleå socken, eftersom präs
terna enbart besökte pastoratet ett fåtal gånger om året. Pastoratet fick dock en egen 
så kallad lappredikant. 1693 blev Jokkmokk återigen ett särskilt pastorat med en egen 
kyrkoherde.4 

Under 1640-talet byggdes det en del kyrkor i lappmarkerna, för att staten lättare 
skulle kunna kristna samerna. Områden som låg långt borta från de redan befintliga 
kyrkplatserna skulle prioriteras.5 Som en följd av detta anlades en kyrka i Nabreluokta 
på 1640-talet. Kyrkan brann dock ned efter några år. Etablerandet av kyrkan innebar 
att Kaitumbyn skildes från Sirkasbyn och bildade en egen by 1647, men Kaitum kom 
även fortsättningsvis att räknas till Jokkmokks socken.6 

Även om kyrkan anlades under 1640-talet skulle det dröja ytterligare många år 
innan det första kända nybygget anlades i socknen. Den förste nybyggaren slog sig ned 
vid sjön Soutojärvi i närheten av Skaulo. Det var Olof Mickelsson Törnqvist som år 
1655 bosatte sig där.7 Andra nybyggen som anlades i området under den senare hälf
ten av 1600-talet var Nattavaara i slutet av 1670-talet, Mårdsel före 1673, Järä-

1 Lundmark (1998a), s. 25-29. Birkarlarnas roll är omdiskuterad, beroende på det magra källma
terial som föreligger. Lundmark redogör mer ingående för birkarlarnas roll och vilka olika 
vetenskapliga tolkningar som förekommer. Se även Lundgren (1987), s. 36 och 43-44. 
2 Forsström, Gösta (1977), "Tätorten", i Gösta Forsström och Bo Strand (red.) Gällivare: tätort 
och landsbygd. Gällivare kommun del 2. Luleå. s. 19. 
3 Ibid, s. 19. Jokkmokks och Sjokksjokks skogssamebyar existerar inte längre, utan deras betes
områden nyttjas idag av andra samebyar, däribland Gällivare skogssameby. 
4 Nordberg, Albert (1928), En gammal Norrbottensbygd: Anteckningar till Luleå sockens historia. 
Lund. s. 6-7. 
5 Forsström (1977), s. 20. 
6 Sköld (1992), s. 10; Blåhed, Tom (1985), Kyrkan och samerna i Kaitum 1742-1749. Uppsala, s. 14; 
Forsström (1977), s. 20. 
7 Strand, Bo (1977), "Landsbygden", i Gösta Forsström och Bo Strand (red.) Gällivare: tätort och 
landsbygd. Gällivare kommun del 2. Luleå. s. 120; Gällivare i Norrländsk uppslagsbok: band 1 
(1993), s. 399. 
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mä/Satter 1678-1683, Ullatti 1680 och Keinosuando 1694.1 Dessa nybyggen anlades i 
det skogssamiska området. Eftersom renskötarnas flyttningsleder passerade nybygge
na, uppstod ett samarbete mellan nybyggarna och renskötarna, som båda parter tjäna
de på: 

Samarbetet mellan de etniska grupperna grundade sig på det enkla faktum att båda be

hövde varandras hjälp för att överleva. Särskilt var nybyggaren i behov av den hjälpen i 

början av sitt nybyggesskede. Samerna kunde medverka positivt till nybyggets anlägg

ning och gjorde så i många fall.2 

För samerna var det bekvämt att kunna lämna kvar vissa saker hos nybyggarna, innan 
flyttningen ned till kusten och vinterbetesområdena företogs.3 En kontakt etablerades 
som så småningom blev en bestående relation mellan vissa renskötande familjer och 
nybyggar familj er. Kronan försökte under 1600-talet att stimulera inflyttningen till 
lappmarkerna, bland annat genom att erbjuda presumtiva nybyggare privilegier. 

Lappmarksplakatens era 

Johan Graan, landshövding i Västerbottens län, genomförde undersökningar i början 
av 1670-talet, där han konstaterade att samernas lapp skatteland var mycket omfattan
de. Han menade därför att nybyggesanläggningar inte skulle kunna ha en negativ in
verkan på samernas näringar.4 Graan konstaterade att länsbornas intresse för koloni
sering i lappmarkerna var svagt. Utvecklingen skulle stimuleras genom att kronan 
erbjöd privilegier till dem som valde att ta upp nybyggen.5 

För att stimulera utvecklingen av lappmarkernas kolonisering under slutet av 
1600-talet utfärdade den svenska kronan två lappmarksplakat. Det första lappmarks

1 Andersson, Bengt-Hjalmar (1961), "Nybyggen och kolonisering kring Ängesån", i Olov 
Isaksson (red.) Norrbotten 1961. Luleå. s. 106-109; Strand (1977), s. 120-122. 
2 Fjällström, Phebe (1983), "Norrbottniskt nybyggarliv", i Norrbotten opp - Ljuset frän norr. 
Stockholm, s. 34. 
3 Bäckman, Louise och Kjellström, Rolf (1979), Kristoffer Sjulssons minnen. Om Vapstenslapparna i 
böljan av 1800-talet upptecknande af O.P Pettersson. Nordiska museet. Acta Lapponica 20. Stock
holm. s. 278-279. 
4 Olofsson, Sven Ingemar (1974), "Samhälle och ekonomi i övre Norrland under stormaktsti
den", i Gunnar Westin (red.) Övre Norrlands historia del 3: Tiden 1638-1772. Umeå. s. 48. Här 
redogörs det för bakgrunden till det första lappmarksplakatet mycket noggrant samt vilken roll 
Johan Graan spelade. Johan Graan, född troligen 1610 och död 1679, hade samiska föräldrar 
men uppfostrades av en kyrkoherde i Piteå, adlades 1645 och var landshövding i Västerbottens 
län, mellan 1653-1678, med undantag för 1660-1664, då han enbart var landshövding över 
Österbottens län och Torneå gebiet. Graan avsattes som landshövding 1678, men skötte dock 
tjänsten fram till sin död 1679. Svenskt biografiskt lexikon: band 17 (1967-1969). Stockholm, s. 
190. 
5 Olofsson (1974), s. 49. 
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plakatet instiftades 1673 och garanterade nybyggarna skattefrihet under de första 15 
åren, och därefter en skatt som inte översteg samernas. Kolonisatörerna var även be
friade från knektutskrivningen för resten av sitt liv.1 En annan orsak till lappmarkspla
katets instiftande var att kronan ville ha en permanent befolkning i lappmarkerna som 
skulle arbeta i bergsverken. Den svenska staten var i behov av silver genom de eko
nomiskt krävande krigen i Europa. Men svårigheterna var många. Samerna som skulle 
utföra transporterna av malmen tenderade att lämna området när arbetsbelastningen 
blev för hög och därmed försvårades transporterna av silvermalmen till hamnstäder
na.2 Den dansk-norska kronan skulle inte heller kunna göra anspråk på fjällområdena, 
om det fanns svensk bosättning där.3 

I plakatet förutsattes att samerna främst skulle livnära sig på renskötsel och 
nybyggarna på jakt, fiske och kreaturshållning. Genom en sådan uppdelning av resur
serna skulle näringsmässiga konflikter kunna undvikas.4 Den s.k. parallellteorin, som 
låg till grund för plakatet, förutsatte att nybyggare och renskötare kunde vara verk
samma i samma område, eftersom de använde skilda ekologiska nischer. Det första 
plakatet resulterade bara i några få nya nybyggen och medförde inte heller några när
ingsmässiga konflikter mellan renskötare och nybyggare.5 

Bakgrunden till det andra lappmarksplakatet var att den svenska kronan i början 
av 1680-talet uppmärksammade att samerna fasthöll vid sin gamla religion, vilket inte 
var önskvärt. Därför skulle koloniseringen av lappmarkerna stimuleras ytterligare. 
Samerna skulle regelbundet komma i kontakt med en kristen befolkning och därmed 
självmant överge den samiska religionen.6 Det andra lappmarksplakatet, som instifta
des 1695, var till stora delar en upprepning av lappmarksplakatet från 1673. Det beto
nades att nybyggaren främst skulle ägna sig åt odling.7 Svedjebränning fick dock inte 
förekomma i någon större omfattning, eftersom metoden var förenad med stora ris
ker. Svedj ebränning kunde ödelägga stora delar av skogen och därmed viktiga betes
arealer för renarna. 8 Även nybyggarnas skyldigheter reglerades, de skulle bygga hus 
och aktivt bedriva åkerbruk. Vidare skulle etableringskontrollen av nybyggesanlägg
ningarna öka.9 Preciseringen av nybyggarens rättigheter och skyldigheter kan tolkas 
som ett försök från statsmaktens sida att skydda samernas näringsfång. Det fanns en 

1 Strand (1977), s. 113. 
2 Arell, Nils (1979), Kolonisationen i lappmarken. Stockholm, s. 5. 
3 Bylund, Erik (1956), Koloniseringen avPite lappmark. Uppsala, s. 33-34. 
4 AreH (1979), s. 8. 
5 Arell, Nils (1977), Kennomadism i Torne lappmark — markanvändning under kolonisationsepoken i fr. a. 
Enontekis socken. Umeå. s. 75; Arell (1979), s. 8. 
6 Olofsson (1974), s. 58. Se s. 56-58 om den händelse i Arjeplogsområdet som klargjorde för 
Carl XI att samerna inte övergått till kristendomen. 
7 Arell (1979), s. 11. Han redogör för vilka bakomliggande motiv som fanns med plakatet och 
hur en konkurrenssituation skulle kunna undvikas. Se även Bylund (1956). 
8 Strand (1977), s. 113. Jfr Olofsson (1974), s. 65. 
9 AreH (1979), s. 77. 
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rädsla att nybyggarna skulle konkurrera ut samerna och därför drogs riktlinjer upp för 
nybyggaren. 

Lappmarksprivilegierna1 var till för och skulle gynna utifrån kommande kolo
nisatörer. Samtidigt ville man från kronans sida förhindra att samerna övergav ren
skötseln till fördel för fast bosättning. Tankegångarna från 1673 kvarstod, nämligen att 
om samerna och nybyggarna livnärde sig inom olika ekologiska nischer kunde konflik
ter undvikas.2 Det andra lappmarksplakatets instiftande ökade inte antalet nybyggen i 
Gällivare socken nämnvärt.3 

Mentaliteten hos befolkningen inom kustsocknarna bidrog inte heller till en 
effektiv kolonisering av lappmarkerna. En bonde som lämnade byalaget i kustområ
dena för att bli nybyggare betraktades som en svikare, någon som inte ställde upp för 
den tidigare gemenskapen.4 Vid kusten minskade också befolkningen under 1600-talet 
och den första hälften av 1700-talet, vilket innebar att det fanns åkermarker och gårdar 
tillgängliga för de uppväxande generationerna.5 Det fanns inget behov för befolkning
en att söka sig till lappmarkerna och där anlägga egna gårdar. 

Under decennierna kring mitten av 1700-talet ökade däremot intresset för att 
kolonisera lappmarkerna, vilket berodde på de merkantilistiska tankegångar som fanns 
i Europa. Allt som gick att nyttja skulle nyttjas. Järnfyndigheterna i Gällivareområdet 
var kända, vilket innebar att en bofast befolkning behövdes för att säkra arbets
kraftstillgången. Återigen försökte den svenska kronan att stimulera kolonisationen, 
vilket resulterade i lappmarksreglementet av år 1749, ett reglemente som påverkade 
kolonisationsförloppet i cirka 150 år framåt. Det preciserade nybyggarnas rättigheter 
och skyldigheter gentemot kronan, vilket innebar att nybyggarna i första hand skulle 
ägna sig åt odling och kreaturshållning, och inte hindra samerna i deras näringar. Jakt 
och fiske fick bedrivas inom en gräns på fem kilometer från nybygget. Enligt kronan 
fanns det överloppsfolk på nybyggena, vilka ägnade sig åt jakt och fiske. De hindrade 
därmed samerna i deras näringar, samt bidrog inte på något sätt till den fortsatta kolo
niseringen av lappmarkerna.6 Statsmakten reglerade därför t.o.m. hur många pigor och 
drängar, det vill säga antalet arbetsföra personer, som fick finnas på varje nybygge. 
Alla övriga skulle tvingas att anlägga egna nybyggen. Det faktiska koloniseringsresulta
tet motsvarade inte statens förväntningar och ansträngningar, när det gällde bebyg
gandet av lappmarkerna.7 

1 Lappmarksprivilegierna utgjordes av de fördelar som nybyggarna åtnjöt, när de anlade ny
byggen i lappmarkerna. Dessa privilegier var instiftade av den svenska kronan. 
2 Strand (1977), s. 113. Även i detta plakat utgick kronan från att tanken bakom parallellteorin 
skulle fungera i praktiken. 
3 Andersson (1961), s. 103; Gällivare i Norrländsk uppslagsbok: band 1 (1993). Höganäs, s. 398-
400. 
4 Olofsson (1974), s. 67. 
5 Sköld (1992), s. 42. 
6 AreH (1979), s. 12- 13. 
7 Bylund (1956), s. 47. 
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I samband med lappmarksreglementets tillkomst beslutade kronan också om att en 
lappmarksgräns skulle upprättas och den skulle skilja lappmarkerna från kustområde
na. Väster om lappmarksgränsen skulle samerna ha specifika rättigheter gentemot 
nybyggarna och senare även mot skogsbruket. Lappmarksgränsen kan betraktas som 
en första odlingsgräns med uppgift att skilja nybyggarna från samerna.1 Lappmarks
plakaten resulterade således inte i en effektiv kolonisering till en början, och kronan 
kunde konstatera att befolkningsmängden inte ökade i den takt man hade önskat. Men 
till det kom den andra målsättningen som var att gentemot Danmark-Norge påvisa att 
området var svenskt och med en större befolkningsmängd skulle dessutom skattein
täkterna från området öka på lång sikt. 

I slutet av 1730-talet och i början av 1740-talet blev det tydligt att kyrkan i 
Jokkmokk låg för långt borta från kaitumsamerna för att en framgångsrik och effektiv 
kristning av dem skulle kunna genomföras. Kristendomskunskapen ansågs vara alltför 
låg bland invånarna i de norra delarna av Lule lappmark, vilket resulterade i att riksda
gen 1738 beslutade om att en ny kyrka skulle byggas där kaitumsamerna skulle samlas 
till kristna sammankomster.2 Gällivare blev ett eget pastorat 1742.3 Samerna själva 
förespråkade Gällivare som kyrkplats istället för Nabreluokta. Prästerna motsatte sig 
detta förslag, eftersom det var betydligt lättare för dem att ta sig till Nabreluokta än till 
Gällivare. De tvingade vid ett senare tillfälle samerna att framföra att de förespråkat 
Gällivare som kyrkplats för att de inte visste bättre. Ecklesiastikverket beslutade att 
den nya kyrkan skulle ligga i Peggavare. Innan kyrkan byggdes anlände prästen Pehr 
Högström till området och förhörde sig med berörda parter var kyrkan bäst skulle 
placeras. Samerna förordade återigen Gällivare. Högströms upplysningar till Ecklesias
tikverket resulterade i att man omprövade sitt tidigare beslut.4 Ett annat skäl som 
framfördes till Ecklesiastikverket var att det fanns planer på att anlägga ett järnverk i 
Gällivare och att bruksdirektören önskade en kyrka till orten.5 1747 anlades en kyrka i 
östra ändan av sjön Vahtjerjaure.6 Fyra år senare, 1751, utnämndes denna plats till 
kyrko-, tings- och marknadsplats.7 Det innebar att samerna inom området regelbundet 
skulle besöka Gällivare. Det första skattelagda hemmanet i kyrkbyn Gällivare anlades 
1798.8 Koloniseringsprocessen gick långsamt i Gällivare socken, och kustbefolkningen 
gjorde inte några större insatser för att befolka området, men företog som tidigare 

1 AreH (1979), s. 15. 
2 Grapenson, Jöran (1942), Socksjokk (Vuoile Sita) — Kaitum. Anteckningar till Gellivares sockens 
tidigare historia. Gellivare. s. 27. 
3 Forsström (1977), s. 22. 
4 Ibid, s. 21 och 22. Pehr Högström, född 1714 och död 1784. Högström var kyrkoherde i 
Gällivare mellan 1742-1748. Se Svenskt biografiskt lexicon: band 19 (1971-73). Stockholm, s. 683-
685. 
5 Blåhed (1985), s. 23. 
6 Grapenson (1942), s. 54. 
7 Gällivare i Norrländsk uppslagsbok: band 1 (1993), s. 400. 
8 Ibid, s. 401. 
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fiskefärder till lappmarkerna under sommarhalvåret för att fiska för husbehov. Det 
skulle dröja ända till 1800-talet innan kolonisation kom igång ordentligt i Gällivare 
socken. 

Kolonisationens fortsatta förlopp 

I början av 1800-talet tog nybyggesverksamheten ordentlig fart, främst beroende på en 
inre kolonisering. Barnen från de första bosättningarna anlade egna nybyggen för att 
kunna försörja sig. Den ökande koloniseringen berodde också på att all den odlingsba
ra jorden i kustområdena hade tagits i bruk och att det därför inte fanns plats för nya 
hemman.1 Den uppväxande generationen tvingades därför att söka sig till nya marker 
för att finna utkomstmöjligheter. Att kolonisera lappmarkerna blev ett alternativ, ef
tersom nybyggena till en början fick gynnsamma privilegier. Inställningen bland bön
derna i kustsocknarna gentemot dem som lämnade området hade därmed förändrats. 

Fram till början av 1800-talet fanns det ytterst få nybyggen väster om Gällivare. 
Först omkring 1850 hade ett antal nybyggen anlagts längs med Kalixälven och kring 
Sjaunja. Väster om Gällivare och upp mot fjälltrakterna var förutsättningarna för od
lingsverksamhet minimala, vilket berodde på landskapets jordmån och det karga kli
matet. Öster om Gällivare ökade däremot nybyggesanläggningarna markant.2 I de 
södra delarna av Gällivare socken kom nybyggarna främst från de samiska leden.3 

Särskilt kring årtiondena i mitten av 1800-talet och därefter var det många samer som 
blev bofasta.4 Det skedde med andra ord en inre samisk kolonisation, där flertalet av 
skogssamerna valde att insyna sina lapp skatteland. Det var samtidigt ett sätt från sa-
mernas sida att skydda skattelanden från att bli nybyggarhemman. Vid insyningen av 
de nya nybyggena togs det nämligen allt mindre hänsyn till de samiska lappskattelan-
den. Att anlägga nybyggen i närheten av samiska vallar var fördelaktigt, eftersom växt
ligheten var frodig där. 

I de norra delarna av Gällivare socken förekom också en inre kolonisering, men 
den utgick från de finska familjer som koloniserat området tidigare.5 Den finska kolo
niseringen av området kan förklaras genom den restriktiva finska politiken gentemot 
hemmansklyvning.6 Den finska inflyttningen till Gällivare socken fick större betydelse 

1 AreH (1979), s. 15-16. 
2 Strand (1977), s. 129-130. 
3 AreH (1979), s. 63. 
4 Sköld, Peter (1995), "Demografiska förhållanden och erfarenheter av smittkoppor bland 
Gällivaresamer under 1700-talet", i Roger Kvist (red.) Föredrag vid nordiska samehistoriska symposiet 
i Lövånger 13-14 februari 1995. Umeå. s. 166-167. 
5 AreH (1979), s. 63. 
6 Bylund (1956), s. 69. Se även Hoppe, Gunnar (1944), "Den äldsta fasta bosättningen i Norr
bottens läns lappmarker", i Gerd Enequist & Filip Hjulström (red.) Geografiska studier tillägnade 
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för koloniseringen än den svenska.1 När den icke-samiska befolkningsgruppen ökade i 
området borde det ha fått konsekvenser för relationerna mellan de olika befolknings
grupperna. 

Mellan 1820-1845 behandlades 1 646 tvister vid tinget i Gällivare, och av dessa 
ärenden var 73 ärenden direkta tvister mellan den samiska befolkningen och nybyg
garna. Endast drygt fyra procent av konflikterna gällde således de två skilda befolk-
ningsgrupperna. I början av perioden förekom det en del tvister, där renskötarna an
klagade nybyggarbefolkningen för att ha begått renstöld, men efter 1838 har inte några 
sådana tvister registrerats. Däremot har nybyggarbefolkningen anklagat samerna för 
renstölder under hela perioden, men det handlar enbart om 14 fall.2 

I tinget behandlades också 13 fall, där nybyggarna ansåg att deras hö hade blivit 
förstört av renarna på ströängarna. Resten av målen handlade bland annat om slags
mål, skuldmål och arvstvister. Skuldmålen är intressanta eftersom de indirekt visar att 
det fanns en vilja att hjälpa varandra. Ett exempel är en renskötare som ville ha ersätt
ning för att han vårdat renarna åt en nybyggare, som hade svårt att bedriva renskötsel, 
eftersom jordbruket tog hans tid i anspråk. Just detta mål gjordes upp i godo, vilket 
tyder på att det fanns vänskapsband som bestod i en konfliktsituation.3 Frågan är om 
det inte egentligen handlade om en renskötare, som hade en överenskommelse med 
en nybyggare om vård av hans renar mot ersättningen och att ersättningen uteblivit. 
För att få sin ersättning har renskötaren valt att gå till tinget, men parterna har sedan 
gjort upp i godo. En balanserad reciprocitetsrelation har således funnits, men den ena 
parten fullföljde inte sina åtaganden, vilket gjorde att den andra parten sökte hjälp hos 
en utomstående part för att få sin del av överenskommelsen. Att målet gjordes upp i 
godo kan tolkas som ett tecken på att bägge parter hade intentionen att inte bryta den 
inbördes förbindelsen. Antalet konflikter under perioden 1820-1845 mellan de olika 
befolkningsgrupperna har därmed inte varit speciellt många. Man hade väntat sig att 
de skulle ha varit fler, eftersom det var två skilda kulturer som möttes. 

Kolonisatörernas varierande bakgrund resulterade i intressemotsättningar, men 
blev även grunden för ett kulturellt utbyte. Man kan konstatera att samerna som grupp 
har haft stor betydelse för koloniseringen av lappmarkerna. Arell skriver: "Det är sä
kerligen så att nybyggarkolonisationen skulle ha följt andra banor och mött mycket 
större problem utan samernas närvaro."4 Samerna underlättade utan tvekan tillvaron 
för många nybyggare, när de bosatte sig inom lappmarkerna. Det var ofta långa av
stånd mellan de olika nybyggena, och samerna fick en central roll både som handels

John Frödin den 16 april 1944. Geographica nr. 15. Uppsala, s. 86-89. Merparten av de första 
nybyggarna i Gällivare socken hade finskt ursprung. 
1 Aronsson (1983), s. 5. 
2 Nilsson, Birgitta (1998), "Kulturkrockar eller samexistens? Tvister mellan samer och nybygga
re i Gällivare 1820-1845", i Peter Sköld & Kristina Kram (red.) Kulturkonfrontation i Lappmarken: 
Sex essäer om mötet mellan samer och svenskar. Umeå. s. 79. 
3 Ibid, s. 79-80. 
4 Arell (1979), s. 81. 
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partners, och i frågan om kontakter till yttervärlden. På längre sikt och i samband med 
industrialiseringsprocessen blev dock de renskötände samerna de stora förlorarna.1 

Befolkningstillväxten i socknen ger en uppfattning om kolonisationsutveckling
en. Av diagrammet framgår det att det inte blev någon större befolkningstillväxt i 
samband med de kolonisationspolitiska åtgärder som genomfördes. 

Diagram 1. Befolkningsutveckling i Gällivare socken 1571-1865 
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Källa: Andersson Palm. 2000 

Inom socknen pågick en konstant befolkningsökning, om än inte alltid så kraftig. 
Även om inte antalet nybyggen ökade nämnvärt, verkar befolkningen likafullt ha gjort 
det. De koloniseringsåtgärder som genomfördes bland annat 1673 och 1751, resulte
rade inte i någon större befolkningstillväxt. Efter introduceringen av 1695 års lapp
marksplakat skedde en ökning av befolkningstillväxten i början av 1700-talet. Men det 
är först under 1830-talet och framåt som en markant tillväxt ägde rum. Under 1800-
talet, då befolkningen ökade betydligt i lappmarkerna, blev det allt vanligare med kon
flikter mellan hemmansägare och renskötande samer. Dessa rörde främst de så kallade 
vinterbetesmarkerna.2 Kolonisationen av området var en långsam process, men i sam
band med industrialiseringen förändrades levnadsförutsättningarna, vilket fick effekter 
för befolkningstillväxten i socknen. 

Gällivare och Malmberget 

Industrins genomslagskraft och betydelse för framväxten av två nya samhällen åskåd
liggörs tydligast med ett diagram över befolkningsutvecklingen. 

1 Strand (1977), s. 112. 
2 Kvist, Roger & Wheelersburg, Robert (1997), "Changes in saami socioeconomic institutions 
in Jokkmokk parish 1720-1890", i Arctic anthropology vol. 34 no. 2. Sid. 8. 
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Diagram 2. Befolkningsutveckling i tätorterna Gällivare och Malmberget 1890-1930 
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Källa: Forsström och Strand. 1977. 

Av diagrammet framgår det att befolkningsutvecklingen i Malmberget har varit explo
sionsartad. På en tioårsperiod har ett helt nytt samhälle vuxit fram och fått en befolk
ningsmängd som överstiger 5000 personer. Det berodde på att gruvarbetarna tyckte 
att Gällivare låg för långt från gruvan och därför växte en kåkstad upp i Malmberget.1 

Ett annat samhälle som växte upp till följd av gruvetableringen under 1890-talet var 
Koskullskulle.2 

I Gällivare tätort ökade befolkningen från 1890-talet och framåt, men inte i 
samma takt som i Malmberget. I slutet av 1880-talet uppgick folkmängden till 276 
invånare i Gällivare. Orten var först och främst en jordbruks- och kyrkby, som sakna
de förutsättningar att härbärgera den stora arbetarmassa som anlände i samband med 
gruvdriftens framväxt i området. Vid 1890-talets början fanns det cirka 40 skattelagda 
hemman i kyrkbyn.3 

En naturlig följd av ett samhälles expandering är behovet av servicefunktioner 
för allmänheten. Under 1800-talets sista årtionden anlades många moderna institutio
ner, bl.a. postlokaler, stationshus med tillhörande ekonomibyggnader, nytt gästgiveri 
och en ny sjukstuga.4 Även annan verksamhet utvecklades som till exempel handeln 
med olika specialinriktningar.1 

1 Forsström (1977), s. 58. 
2 Hjortfors, Lis-Marie (1998), 1Yi har våra rötter både här och där: Om människor och miljöer i Ko
skullskulle under 100 är. Gällivare kommuns folkbibliotek, skriftserie nr. 5. Gällivare, s. 145. 
3 Gällivare i Norrländsk uppslagsbok: band 1 (1993), s. 401. 
4 Forsström (1977), s. 61-62. För mer information kring utvecklingen av Gällivare samhälle se 
Arnell, Olle (1996), Malmfälthandlarnas liv och leverne i 100 år: Gällivare / Malmbergets köpmannaföre
ning 1896-1996. Umeå; Petré, Per-Erik (1985), Bryggeriet i Gällivare 1898-1982. Sundsvall; Telegraf 
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Den stora skillnaden mellan de två orterna var att Gällivare redan var ett etablerat 
samhälle med traditioner och sedvänjor som inflyttarna inte kunde ändra så mycket 
på. Gruvsamhället Malmberget var under uppbyggnad, och arbetarna kunde prägla 
samhället med andra normer och värderingar. I Malmberget blev folkrörelserna starkt 
förankrade. En annan viktig skillnad var att finskan var vardagsspråk i Gällivare me
dan svenskan dominerade i Malmberget.2 De nomadiserande samerna besökte mesta
dels Gällivare och industrialiseringens genombrott fick även konsekvenser för den 
samiska befolkningen, eftersom renskötseln var en näringsform som skiljde sig mar
kant från de andra näringsformerna som utvecklades i området. 

Renskötsel 

Det har skett stora förändringar inom renskötseln under 1900-talet, bland annat när 
det gäller mekanisering, effektivisering och rationalisering av olika arbetsmoment, men 
även i fråga om t.ex. boendemönster. Likafullt är det mycket som inte har förändrats 
och det gäller förutsättningarna för att bedriva renskötsel. Renens beteende och behov 
av bete är samma som tidigare. Yttre påverkan på till exempel betes förhållandena och 
de nya flyttningsmönstren har i grunden förändrat hela näringen. I dag används i 
många fall lastbilar för att underlätta flyttningen mellan sommar- och vinterlanden, 
även om det i övrigt fortfarande är samma mönster man följer som i början av 1900-
talet, d.v.s. man nyttjar sig av det betesland som ligger vid renens naturliga vandrings
leder. Väsentliga förändringar inom Gällivare socken är dock minskad tillgång på be
tesarealer och förändrad renägarstruktur. Dagens renskötare har förlorat mycket av 
den kunskap som dåtidens renskötare hade.3 

Renskötseln var en av få näringar som det gick att livnära sig på inom området, 
samtidigt som den blev en av grundförutsättningarna för etablerandet av skötesrensys-
temet. 

och telefon i Gällivare/Malmberget 100 år: 1894-1994 (1995). Malmberget; Gällivare: bygd i förvandling 
— ett grupparbete (1983). Malmberget. 
1 Forsström (1977), s. 62. 
2 Ibid, s. 72-73. 
3 Kuhmunen, Nikolaus (2000), Vanskötseln i Sverige förr och nu. Umeå. s. 9. Se även Amft (2000). 
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Renskötseln - en urgammal näringsform 

Renskötseln är en pastoral näring, som främst bedrivs i karga klimatzoner genom att 
djuren är härdade och anpassade för ett hårt klimat.1 Den svenska fjällkedjan är ett 
sådant område. Terrängen och det karga klimatet i fjällområdet har samtidigt inneburit 
att nästan all odling varit omöjlig att bedriva. Samerna har kunnat nyttja dessa områ
den för sitt näringsfång som var baserat på renmjölkning, ost- och köttproduktion 
samt handel med renprodukter. Samerna delar under viss tid av året betesarealer med 
andra och är därför inte isolerade från andra befolkningsgrupper, men det innebär 
också att deras intressen kan hamna i konflikt med andra gruppers intressen. Karaktä
ristiskt för pastorala näringar är att det är djuren som styr människornas regelbundna 
flyttningar mellan olika områden, d.v.s. djurens betesområden. Flyttningarna är inte 
planlösa, utan de flesta nomadgrupper har fasta flytdeder och givna områden som de 
kontinuerligt återvänder till. De säsongsvisa flyttningsrörelserna mellan olika betesom
råden styrs med andra ord av renens biologi och fysiologi samt av ekologiska faktorer 
som renskötarna måste ta i beräkning.2 Förflyttningarna styrs också av många andra 
faktorer: temperatur, vindriktning, vindhastighet, snödjup, snökvalitet, insektsmängd 
och beteskvalitet.3 Renskötarna flyttar med renarna för att de skall kunna ta del av de 
mest fördelaktiga betesförhållandena. Vädret har betydelse för pastorala näringar, men 
genom att företa flyttningar, kan näringsutövarna reducera väderförändringars negati
va effekter. Inom exempelvis renskötseln förekommer det att renskötarna flyttar vida
re med renhjordarna till nya betesmarker under vinterhalvåret om t.ex. snötäcket blivit 
för djupt. Snöns konsistens har även stor inverkan på renskötselarbetet och styr det 
dagliga arbetet under vinterhalvåret. Snöterminologin är också väl utvecklad i samis-
kan och det visar att snön är en viktig faktor inom renskötseln.4 

Det finns även andra ekologiska begränsningar som försvårar eller omöjliggör 
renskötselns utövande. Det kan handla om klimatiska förändringar, men även om 
ingrepp som vägar, vattenkraftsdämningar och andra hinder för flyttningar. Inom 
Gällivare socken är det speciellt kraftverksdammar som har haft stor negativ inverkan 
på renskötarnas vardag. Ingreppen har förändrat och försvårat deras renskötsel på 
många olika sätt. 

Ovanstående faktorer styr inte enbart de återkommande flyttningarna mellan 
olika betesområden, utan påverkar hela renskötselarbetet. Renskötarna måste ta hän

1 Det finns en del generella teorier om pastorala samhällen, däribland renskötarsamhället. Se 
t.ex. Khazanov, A. M (1983), Nomads and the outside world. Cambridge; Paine, Robert (1994), 
Herds of tundra: portrait of Saami reindeer pastoralists. Washington; Ingold, Tim (1980), Hunters, 
pastoralists and ranchers: Reindeer economies and their transformations. Cambridge. 
2 Paine (1994), s. 14. 
3 Ingold (1980), s. 75. 
4 Ruong (1964), s. 75-92. Ruong för en diskussion angående olika snökvaliteter och deras bety
delse i renskötseln. Se även Ryd, Yngve (2001), Snö: en renskötare berättar. Stockholm. 
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syn till dessa faktorer under hela året vid planeringen av sin näring. Ett av de största 
problemen inom pastorala näringar är svält bland djuren och djursjukdomar. Sådana 
svårigheter har många gånger drabbat samernas renhjordar. En del år har djurstam
men kunnat reduceras mycket kraftigt till följd av olika sjukdomar. Mul- och klövsju
kan är ett exempel på en sjukdom som kan få allvarliga konsekvenser. I renhjordar där 
djuren vallas och hålls tätt samman är förekomsten av djursjukdomar mer vanlig, än 
inom extensiva former av kreatursdrift, där djuren får gå relativt fritt. Djursvält, rov
djursangrepp eller nödår kan innebära att stora delar av hjorden dör. Vid nödår kan en 
liten renhjord decimeras så kraftigt att familjens möjligheter att fortsätta att leva på 
renskötseln blir minimala. Det var realiteten för många renskötande familjer efter 
nödåren på 1930-talet. En stor hjord påverkas naturligtvis också vid nödår, men det är 
inte lika troligt att djurantalet minskar så kraftigt att familjen tvingas överge rensköt
seln. 

Renskötseln är både individuell och kollektiv till sin natur. I ett renskötselsam
hälle är inte flyttlagen permanenta utan kan upplösas och nyskapas, allt i förhållande 
till renen och dess betesförutsättningar.1 I renskötseln handlar det om ett förhållande 
mellan renskötarna och renarna. Renskötaren skall ha god kunskap om hur renarna 
fungerar och reagerar i olika situationer och miljöer. Han/hon måste vidare samarbeta 
med och visa hänsyn till de andra renskötarna inom samma område. Det gäller för 
honom eller henne att vara medveten om var de andra renskötarna befinner sig, så att 
man kan förhindra att renhjordarna sammanblandas under vinterhalvåret, vilket inne
bär merarbete för alla inblandade parter. Samtidigt krävs det en anpassning till om-
kringliggande samhällen. Mycket av den kunskap som renskötarna innehar såsom t.ex. 
kännedom om djuren, terrängen etc. är socialt nedärvd kunskap, som personen i fråga 
har tillägnat sig från den äldre generationen. Utan väl fungerande rutiner skulle ren
skötselarbetet bli kaotiskt och resultera i konflikter samt på längre sikt att renhjordarna 

1 För litteratur kring renskötseln se Khazanov (1983); Ruong (1964); Ruong, Israel (1937), 
Fjällapparna i Jukkasjärvi socken. Geographica nr. 3. Uppsala; Ingold (1980); Paine (1994); Kuh-
munen (2000); Björklund, Ivar & Brantenberg, Terje (1981), Samisk reindrift- norske inngrep: Om 
Altaelva. Reindrift og samisk kultur. Tromso; Lundmark, (1982); Beach, Hugh (1981), Reindeer-
Herd management in transition: The case ofTuorpon Saameby in Northern Sweden. Uppsala studies in 
cultural anthropology no. 3. Uppsala; Ruong (1991); Berg (2000); Hultblad (1936); Gustavsson, 
Knut (1989), Rennäringen: En presentation för skogsfolk. Jönköping; Svensk rennäring (1999), Svenska 
samernas riksförbund, Jordbruksverket, Sveriges lantbruksuniversitet och Statistiska centralby
rån. Stockholm. Ytterligare information om de svenska samerna och renskötseln mellan 1950-
1980 se Lars Thomassons omfattande bibliografiska verk; Thomasson, Lars (1961), De svenska 
lapparna och renskötseln i Sverige: bibliografiska anteckningar för åren 1950-59. Kungl. Skytteanska 
Samfundets handlingar no. 1. Umeå; Thomasson, Lars (1971), De svenska samerna och renskötseln i 
Sverige: bibliografiska anteckningar för åren 1960-69. Kungl. Skytteanska Samfundets handlingar no. 
10. Umeå; Thomasson, Lars (1979), De svenska samerna och renskötseln i Sverige: bibliografiska an
teckningar för åren 1970-74. Kungl. Skytteanska Samfundets handlingar no. 21. Umeå; Thomas
son, Lars (1982), De svenska samerna och renskötseln i Sverige: bibliografiska anteckningar för åren 1975-

80. Kungl. Skytteanska Samfundets handlingar no. 24. Umeå. 
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decimeras. En av de främsta målsättningarna inom renskötseln är ju att skapa en ren
hjord, som ger en hög ekonomisk avkastning. 

Det rennomadiska samhället är uppbyggt kring enskilt reninnehav, vilket resul
terar i att renägandet blir ojämnt fördelat. Det individuella ägandet synliggörs genom 
öronmärket. Varje renägare har ett eget renmärke som består av en kombination av 
olika snitt i renens öron. Den enskildes målsättning med att maximera renantalet, in
nebär att många renägare äger betydligt fler renar än vad de egentligen behöver för att 
överleva på renskötseln. Det i sin tur kan innebära att en del betesområden blir över
exploaterade. Det kan även resultera i att betesmarkerna efter några år inte längre 
räcker till, vilket kan innebära stora förluster av renar under nödår, eftersom betet då 
är begränsat. 

Pastorala samhällen, som det samiska, är socialt stratifierade, där individens 
status avgörs av antalet renar man äger.1 Stratifieringens huvudorsak är just strävan 
efter att öka det egna renantalet. En del kommer att vara rika, andra fattiga och många 
kommer att befinna sig någonstans emellan de två ytterligheterna, rik — fattig. De mer 
välbeställda renskötarna kan placera överskottet i kapital, som kan nyttjas för framtida 
investeringar eller utgöra en buffert under nödår. De sämre ställda har inte den möj
ligheten, eftersom de inte kan producera ett överskott. I samband med övergången till 
en mer extensiv form av renskötsel förändrades relationen mellan fattiga och rika 
renskötare. Tidigare bildade rika husbönder flytdag med fattigare husbönder, för att få 
tillgång till arbetskraft. Den fattigare husbonden fick i gengäld låna drag- och klövje-
djur och mjölka vajor som tillhörde den rikare husbonden. Båda parter hade på så sätt 
nytta av varandra, ett beroendeförhållande hade vuxit fram. Denna institution funge
rade väl inom den intensiva formen av renskötsel.2 Utan dessa förutsättningar var det 
många gånger svårt för den fattigare renskö tar familj en att fortsätta med renskötseln. 
Samtidigt var det inte ovanligt att en rik renskötande familj snabbt kunde bli utfattig 
på grund av omständigheter, som de inte kunde råda över. 

Reindeer are wealth for the pastoralist. We do well to note at the outset how this form 

of wealth ordinarily reproduce itself steadily and has a market value, but it is easily lost, 

or stolen, in the terrain and may be decimated through natural catastrophes (...) or, less 

dramatically, otherwised härmed by poor herd management.3 

Vid mina studier av renlängderna framkommer det att det samiska renskötarsamhället 
var ekonomiskt stratifierat under 1930-talet, med både rika och fattiga familjer. Under 
tiden före 1930-talet har förhållandena varit likartade, vilket framkommer av fattig
vårdsstyrelsens i Gällivare socken skrivelser i samband med utredningen av skötesren-

1 Khazanov (1983), s. 152-153. Se även kapitel 6. 
2 Ruong (1964), s. 61-62. 
3 Paine (1994), s. 14. 
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systemet.1 Längst ner på den samiska samhällsstegen befann sig fiskarsamerna och 

högst upp de renskötande samerna.2 

Om man ska kunna bedriva en framgångsrik renskötsel, som innebär att renan

talet kontinuerligt ökar, krävs det att tre faktorer befinner sig i balans med varandra, 

nämligen betet, hjordstorleken och den tillgängliga arbetskraften. En viktig fjärde fak

tor är rovdjursförekomsten. Om det inte råder en god balans mellan dessa faktorer får 

det ofta negativa följder för de enskilda renskötarna. Det är naturligt att de försöker 

hålla de tre förstnämnda faktorerna i balans med varandra, för hjordstorleken varierar 

hela tiden på samma sätt som årstiderna växlar. Under sommarhalvåret är det möjligt 

att ha hela samebyns renhjord samlad, medan den under vinterhalvåret måste delas 

upp i mindre enheter. I de flesta samebyar finns det inte ett tillräckligt stort samman

hängande vinterbetesland, som skulle kunna hysa samebyns totala renantal. Men det 

finns även andra bakomliggande orsaker av praktisk art, som gör att renskötarna väljer 

att dela upp renhjorden i mindre enheter. Om en alltför stor hjord hålls samlad under 

vinterhalvåret får delar av den svårt att finna bete. Det gäller främst för de renar som 

befinner sig i mitten av hela den samlade renhjorden, eftersom betet runtomkring dem 

redan är uppbetat. De renar som befinner sig i ytterkanterna kan hela tiden finna nya 

ogrävda betesområden. Mark som redan är avbetad fryser till och snön blir mer hård-

packad, vilket innebär att det går åt mer energi för renen att gräva sig ner till lavbetet, 

om de överhuvudtaget klarar av att gräva så djupt. En liten renhjord är också mer 

lättskött än en stor. 

Det som avgör hur många renar som kan beta på ett område är betets kvalitet 

och kvantitet samt betesmarkernas läge inom samebyn. I regel är det samebyns till

gängliga vinterbete som styr hur stor renmängden kan vara. Utan vinterbetesland skul

le det vara omöjligt för fjällsamerna inom Gällivareområdet att bedriva renskötsel och 

hjordstorlekarna varierar med hänsyn till de vinterbetesområden, som man vid olika 

perioder förfogar över. 

Intensiv kontra extensiv renskötsel 

I Gällivare socken har både en intensiv och en extensiv renskötsel bedrivits mellan 

1898 och 1940. En gradvis förskjutning mot den extensiva renskötseln ägde rum un

der hela denna period, och efter nödåren på 1930-talet dominerade den totalt eftersom 

den intensiva renskötseln övergavs till förmån för den extensiva formen. 

1 Se kapitel 4 för en mer utförlig diskussion om den ekonomiska ställning som renskötarna i 
socknen hade enligt fattigvårdsstyrelsen. Se vidare kapitel 6 för utförligare ekonomiska uträk
ningar och mer ingående resonemang om den sociala statusen inom det samiska samhället. 
2 Marainen, Johannes (1992), "Social stratification and marriage among the Saami in Talma and 
Könkämä 1901-1923", i Roger Kvist (ed.) Readings in Saami history, culture and language 3. Umeå. 
s. 92. Samer inom Gällivareområdet har berättat att situationen var likadan även inom detta 
område. 
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I en intensiv renskötsel bevakas renhjordarna kontinuerligt och ekonomin baseras i 

hög grad på renmjölkning, medan renarna i den extensiva renskötseln får vandra mer 

fritt och hjorden samlades endast vid vissa arbetsmoment. Renen blir i den renskötsel

formen brukad som slaktdjur. Intensiv renskötsel karaktäriseras av hård bevakning av 

de små renhjordarna, hög tamhetsgrad hos renarna och av att rensjukdomar var vanli

gare. Renarnas hjordinstinkt ökar med tamhetsgraden. Den intensiva renskötsel var 

vidare ofta familjebaserad och utgick från självhushållningsprincipen.1 I och med 

mjölkningen och närheten till människor blev renarna mycket tama.2 Eftersom männi

skan kan sägas ha konkurrerat med kalvarna om vajornas mjölk, blev konsekvensen 

svagare kalvar som var mer mottagliga för sjukdomar och hade därmed sämre över

levnadsmöjligheter.3 Konsekvensen av den hårda vallningen och den täta samman

hållningen ökade risken för djursjukdomar och näringsbrist.4 Rensjukdomar sprids 

snabbare och lättare i mer sammanhållna renhjordar. Vid sådana tillfällen var det van

ligt att renskötarna släppte renarna fria över stora ytor för att de skulle klara sig bätt

re.5 

Den extensiva renskötseln kan sägas vara motsatsen till den intensiva rensköt

selformen. 

In the extensive-herding case, herders may gather their scattered reindeer for marking, 

castrating (separating) and slaughtering tasks only. The rest of the time the reindeer 

wander freely within large zones. The herders and their families may live a good dis-

tance from the herd, often so far that contact approach that of a warden on a game re

serve.6 

I den extensiva renskötseln vandrar renhjordarna relativt fritt och renskötarna bedri

ver enbart kantbevakning, hjordarna är stora och renskötseln bedrivs kollektivt, men 

det enskilda renägandet kvarstår. Renköttsproduktionen är grunden för denna form av 

renskötsel, vilket förklarar varför det är nödvändigt med större renhjordar i jämförelse 

med den intensiva renskötseln. Ekonomin är även i hög grad baserad på marknads

ekonomin. Renarnas tamhetsgrad är också lägre, vilket beror på att de inte är i kontakt 

med människor lika ofta. Mellan dessa två ytterligheter finns det en mängd övergångs

former där drag återfinns i varierande grad från båda hållen. Eftersom de extensivt 

verksamma hushållen inte konkurrerade med kalven om renmjölken resulterade det i 

1 Ruong (1982), s. 65. 
2 Berg (2000), s. 38. 
3 Hultblad (1936), s. 20. I intervju 13 framkommer uppgifter som är samstämmiga med Hultb-
lads. 
4 Ruong (1982), s. 69. 
5 Ibid, s. 68 Förfaringssättet att släppa renarna fria, när rensjukdomar härjade, påminner myck
et om det sätt som samerna själva hade för att undvika sjukdomar. I samband med smittkopps-
epidemierna under 1700-talet lämnade samerna de orter där smittan förekom och undvek 
kontakt med andra människor. Se Sköld (1995), s. 174-175. 
6 Beach (1981), s. 35. 
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att de fick starkare kalvar samt att fler överlevde.1 Renmjölkningen förekom visserli
gen även i den extensiva renskötseln, men enbart för husbehov.2 Den extensiva ren
skötseln passade bättre in i ett samhälle där marknadsekonomin blev allt mer domine
rande.3 För det överskott som renhjordarna producerade kunde renskötarna anskaffa 
de varor som behövdes. Renskötarna kunde upphöra med byteshandeln och istället 
köpa sina varor i de handelsbodar som fanns i tätorterna. 

Den intensiva renskötseln i Norrbottens län var traditionellt lokaliserad till 
områdena söder om Kiruna medan den extensiva renskötseln hade sin utbredning 
bland nordsamerna.4 Gällivare socken var i viss mån ett övergångsområde mellan de 
två renskötselformerna under de första årtiondena av 1900-talet. I Norrkaitum domi
nerade de extensiva metoderna på grund av att nordsamer förflyttades till området i 
slutet 1880-talet, när den finska gränsen stängdes 1888 för svenska samer och deras 
renar.5 I de sydligare delarna av socknen var den intensiva renskötseln mer vanlig, 
främst i Sörkaitum och Gällivare skogssameby. Att kombinera dessa två former av 
renskötsel i samma område var svårt, eftersom djur från de olika renskötselformerna 
ofta sammanblandades, så att de renskötare som ville ha en strängare bevakning av 
sina renar hamnade i de stora och mer frigående renhjordarna. De första stegen mot 
en övergång till extensiv renskötsel skedde under sommarhalvåret, då renarna även 
traditionellt fick röra sig friare över större områden.6 De inhemska norrkaitumsamerna 
såg att de tvångs för flyttade nordligare samernas form av renskötsel fungerade bra och 
övergick självmant till de metoder de hade.7 I samband med tvångs förflyttningarna 
under 1920-talet framförde sörkaitumsamerna att de nordsamer som förflyttades till 
Sörkaitum skulle sköta sina renhjordar på samma sätt som de själva gjorde.8 De gälli-
varesamer som praktiserade den intensiva renskötseln försökte länge hålla kvar vid 
sina traditioner. Enligt renskötarna i de två mer sydligt belägna fjällsamebyarna i sock

1 Ruong (1982), s. 69. 
2 Stoor, Krister (1992), "Fjällsamisk kultur", i Kerstin Lundin (red.) Norrbottens synliga historia del 

1. Luleå. s. 69. 
3 Ruong (1982), s. 69. 
4 Lundmark (1998a), s. 116. Inom sydligare områden (söder om Gällivare) hade den extensiva 
renskötseln börjat utvecklas redan före den nordsamiska tvångs förflyttningen på 1920-talet och 
den berodde där på övergången till penninghushållning. Se Ruong (1964), s. 45. Att enbart 
hänvisa till inflyttningen av nordsamerna som en orsak till att en övergång till en mer extensiv 
renskötsel skedde, är att förenkla utvecklingsförloppet. 
5 Marainen, Johannes (1984), Förflyttningar i Såpmi. Gränsregleringar i Norden och dess följdverkningar 

för samer. Umeå. s. 13. 
6 Protokoll fört vid förhören med A.nders A.ndersson Skaltje, Gällivare den 18 mars 1932. Lappfogden i 
Norrbottens norra distrikt arkiv (LNNA), serie F 11:5, Landsarkivet i Härnösand (HLA). 
7 Antecknat vid samtal med Jon Eriksson Pittsa Gällivare den 27 mars 1932. LNNA, serie F 11:5, 
HLA. 
8 Protokoll fört vid sammanträde med Gellivare sockens lappar i Gellivare kyrkby den 23 mars 1921. 
LNNA, serie A 1:1, HLA; Protokollfört vid sammanträde med lappar i Mellanbyn och Sörkaitum hållet i 
Gellivare kyrkby den 28 december 1922. LNNA, serie A 1:1, HLA. 
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nen blev man tvingade att övergå till den extensiva renskötseln, eftersom norrkaitum-
samernas renar befann sig överallt och — som det sägs i handlingarna — området 
"svämmade" över av dem.1 Denna process skedde dock inte lättvindigt, utan det fanns 
ett kraftigt motstånd mot den nya formen av renskötsel.2 Inställningen till de främ
mande metoderna var inte positiv bland de inhemska sörkaitumsamerna, och en del av 
dem ansåg att en tillbakagång till intensiv renskötsel var möjlig om bara folket ville. 
"Nog går det, och nog finns det folk; se hur många dugliga människor som ligger 
sysslolösa och lata."3 Samtidigt var andra renskötare medvetna om att en sådan åter
gång till den intensiva renskötselmetoden var nästintill omöjlig att genomföra utan 
kraftiga störningar.4 Samerna var medvetna om att de bägge formerna av renskötsel 
inte gick att förena, utan att utvecklingen bara kunde leda mot en extensiv metod i 
renskötselarbetet.5 Generellt framgår det att renskötarna inom Sörkaitum och Mellan-
byn länge försökte stå emot den extensiva formen och även sedan de själva gått över 
till den, fortsatte de att framhäva fördelarna med den intensiva formen av renskötseln. 

Inom den intensiva renskötseln utgjorde, som jag tidigare nämnde, renmjölk-
ningen en mycket viktig del. I Gällivareområdet mjölkades vajorna 1-2 gånger om 
dagen under sommarhalvåret och fram till mitten av oktober. Vajan gav ungefär 1 
deciliter mjölk per mjölkningstillfälle.6 Men många bedrev en alltför intensiv ren-
mjölkning, vilket resulterade i att kalvarna dog av undernäring. Även djursjukdomar 
uppstod, däribland klövröta till följd av att renarna vistades för länge i samma område 
under mjölkningsperioderna. Vajorna hindrades uppsöka snöfläckar under varma 
sommardagar, eftersom de då gav mindre mjölk.7 Längre fram under 1900-talet när 
mjölkens betydelse minskade mjölkades vajorna från början av augusti fram till mitten 

1 Antecknat vid samtal med Per Persson Vitsak, Kuossakåbbo den 25 mars 1932. LNNA, serie F 11:5, 
HLA; Antecknat vid samtal med Hans Jonsson Peijok, Mellanbjn, Gällivare den 28 mars 1932. LNNA, 
serie F 11:5, HLA. Se även Lanttö (2000), s. 134-139. Han behandlar samma problematik vid 
mötet mellan den extensiva och den intensiva renskötseln i Arjeplogsområdet. 
2 Hultblad (1936), s. 29. 
3 Antecknat vid samtal med Per Persson Vitsak, Kuossakåbbo den 25 mars 1932. LNNA, serie F 11:5, 
HLA. 
4 Protokoll fört vid förhören med Anders Andersson Skaltje, Gällivare den 18 mars 1932. LNNA, serie F 
11:5, HLA. 
5 Antecknat vid samtal med Per Persson Vitsak, Kuossakåbbo den 25 mars 1932. LNNA, serie F 11:5, 
HLA; Antecknat vid samtal med Hans Jonsson Peijok, Mellan byn, Gällivare den 28 mars 1932. LNNA, 
serie F 11:5, HLA; Protokoll fört vid förhören med Anders Andersson Skaltje, Gällivare den 18 mars 
1932. LNNA, serie F 11:5, HLA. 
6 Ruong (1982), s. 90. Vajans laktationsperiod sträcker sig från maj till november. Renmjölken 
är mycket näringsrik och innehåller 10,9 procent äggvita, 17,1 procent fett och 3,8 procent 
mjölksocker. 
7 Protokollfört vid förhör med förre ordningsmannen Mikkel Eriksson Kitok, Gällivare den 17 mars 1932. 
LNNA, serie F 11:5, HLA; Protokollfört vid förhör med renägaren Pava E:son Pitts a, Gällivare den 16 
mars 1932. LNNA, serie F 11:5, HLA; Protokoll fört vid förhören med Anders Andersson Skaltje, 
Gällivare den 18 mars 1932. LNNA, serie F 11:5, HT,A. 
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av september.1 En av informanternas uppgifter konfirmerar detta. Den familjen mjöl
kade från och med 10 augusti och det var de vajor som förlorat sin kalv i samband 
med kalvslakten som mjölkades.2 När antalet mjölkningstillfällen per dag blev färre 
och renarna tilläts vandra mer fritt blev kalvarna starkare och fler överlevde.3 Genom 
ett sådant förfaringssätt blev renskö tar familj erna inte konkurrenter med kalvarna om 
mjölken. Äldre och yngre i en och samma familj hade olika meningar om hur intensivt 
vajorna skulle mjölkas.4 Den äldre generationen höll ofta fast vid den gamla traditio
nen med en intensiv mjölkning. Men att återgå till den intensiva renmjölkningen an
sågs på 1930-talet inte vara något alternativ för de aktiva renskötarna, eftersom den 
hämmade tillväxten av renhjordarna. Renskötarna upphörde med renmjölkningen och 
övergick till att hålla getter som gav dem den mjölk som de behövde. Getterna lämna
des hos någon bonde under vinterhalvåret för vård.5 

Av mjölken gjordes det ostar, men man frös också ned en del mjölk som för
brukades under vinterhalvåret. Tidigare i början av 1900-talet lämnade renskö tarfamil-
jerna ofta kvar renmjölkskaggar i kallkällor vid vårvistet. När mjölken stått länge kun
de den omvandlas till något som påminde om smör. Detta smör var mycket uppskat
tat bland renskö tar familj erna. "Det var fest och lockelse att komma upp på vårvistet 
och åter smaka på renmjölk."6 Färsk frusen renmjölk var betraktad som en delikatess.7 

Den intensiva renosttillverkningen hade i stort sett upphört vid den tid som mina 
informanter har minnen från, men man mjölkade till husbehov och för att ha tillgång 
till kaffegrädde eller för att tillverka någon renost till kaffet så sent som på 1940-talet.8 

1 Hultblad (1936), s. 20. 
2 Intervju 3. 
3 Protokollfört vid förhör med förre ordningsmannen Mikkel Eriksson Kitok, Gällivare den 17 mars 1932. 
LNNA, serie F 11:5, HLA; Protokollfört vid förhör med renägaren V ava E:son Pittsa, Gällivare den 16 
mars 1932. LNNA, serie F 11:5, HLA; Protokollfört vidförhören med Anders Andersson Skaltje, Gälli
vare den 18 mars 1932. LNNA, serie F 11:5, HLA. 
4 Intervju 10. I en av intervjuerna framkom det att informantens farmor var positiv till att 
mjölka vajorna, men att övriga familjemedlemmar var emot mjölkningen. 
5 Getter kan också ha varit en form av en reciprocitetsrelation som fanns mellan renskötande 
samer och bofasta. Den relationen påminde mycket om skötesrensystemet men omvänt, d.v.s. 
det var den bofaste som ansvarade för samernas getter under vinterhalvåret. Reciprocitetsrela-
tionerna mellan befolkningsgrupperna har därmed varit mångfacetterad. För vidare läsning om 
getter se Ryd, Yngve (1999), Renmjölkning och mjölkvallar. Jåhkågasska sameby. Byggnadsantikva-
risk rapport. Jokkmokk, s. 7-8. Ryd behandlar getternas betydelse i Jåhkågasska sameby. För
hållanden inom denna sameby går att överföra på samernas situation i Gällivare socken, där 
getter även var vanligt förekommande. 
6 Protokollfört vid förhör med förre ordningsmannen Mikkel Eriksson Kitok, Gällivare den 17 mars 1932. 
LNNA, serie F 11:5, HLA. 
7 Korhonen, Olavi (1994), "Några termer i den samiska renmjölkningen", i Festskrift till Qrnulv 
Vorren. Tromso Museums skrifter 25. Tromso. s. 264. 
8 Intervju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 och 13. 
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Under de första decennierna av 1900-talet var renmjölken mycket betydelsefullare än 
under den tid som informanterna hade minnen från. Det var då mycket vanligt att 
samerna bedrev en omfattande handel med renostar.1 Det förekom även ofta att fatti
gare samer idkade handel med renostar för att i utbyte få bl.a. mjöl och kaffe.2 Under 
1910- och 20-talet skedde dock en förändring som innebar att renostarnas betydelse i 
handeln minskade. 

Fjällsamisk respektive skogssamisk renskötsel 

I Gällivare socken har renskötarna inte bara varit uppdelade beroende på en extensiv 
eller intensiv renskötselmodell utan också i fjällsamer respektive skogssamer. Den 
fjällsamiska och den skogssamiska renskötseln skiljde sig mycket från varandra efter
som de två typerna av renskötsel bedrevs utifrån olika ekologiska förutsättningar, i 
fjällområden respektive skogsområden. En annan viktig skiljelinje har uppkommit 
genom att staten har prioriterat den fjällsamiska renskötseln framför den skogssamis
ka. Den skogssamiska näringen skulle stå tillbaka om den utgjorde en konkurrent mot 
jordbruksbefolkningens eller fjällsamernas näringsfång.3 Skogssamernas näring klas
sades som mindre värdefull och även som mindre samisk i jämförelse med fjällsamer
nas. 

Skogssamerna återfanns, som termen utsäger, i skogsområdet, mellan odlings
gränsen och lappmarksgränsen. En del skogssamebyar överskred emellertid dessa 
gränser i vissa riktningar.4 Skogsrenarna är dock mer stationära, vilket hänger samman 
med att de inte har lika differentierade betesvanor. Vinterbeten och sommarbeten för 
skogsrenarna ligger ofta i närheten av varandra och kan ofta vara sammanblandade.5 

Fjällsamerna däremot hade långa flyttningsvägar mellan fjällområdet, där sommarlan
det låg, och vinterbeteslandet som fanns i skogsområdet. Fjällsamebyarna tog därmed 
större arealer i anspråk.6 

Skogssamerna företog inte lika långa flyttningar som fjällsamerna, utan hade 
fasta visten med betesmarker på ett visst avstånd från varandra, mellan vilka man i en 

1 Se Turi, Johan (1987, facsimilieutgåva efter original 1917), En bok om samernas liv: Muittalus 
samid birra. Norrländska skrifter nr. 15. Umeå. s. 49. Även Hultblad menade på att renostarna 
hade varit en vanlig utbytesvara bland renskö tar familj erna. Hultblad (1936). 
2 Protokollfört vid förhör med förre ordningsmannen Mikkel Eriksson Kitok, Gällivare den 17 mars 1932. 
LNNA, serie F 11:5, HLA; A.ntecknat vid samtal med Hans Jonsson Peijok, Mellanbjn, Gällivare den 
28 mars 1932. LNNA, serie F 11:5, HLA. 
3 Skogssameutredningen (1997), Sametinget. Kiruna, s. 47 och 52-53. 
4 Bäck, Lennart et al (1992), Rennäringen i konflikt och samverkan: En geografisk markanvändnings- och 
simuleringsstudie. Forskningsrapport från kulturgeografiska institutionen. Uppsala Universitet. 
Uppsala, s. 9. 
5 Ruong (1982), s. 65. 
6 Bäck (1992), s. 9. 
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viss ordning företog sina flyttningar. Sommarvistena låg på 3-5 kilometers avstånd 
från varandra och man stannade ungefär en vecka i varje viste.1 Under sommaren 
företog skogssamerna betydligt fler flyttningar än fjällsamerna. Fjällsamerna i sin tur 
hade längre flyttningar, men stannade upp till två-tre veckor vid varje lägerplats. 

I månadsskiftet april-maj och i mitten av augusti släppte skogssamerna renarna i 
"vildan", vilket innebar att de fick gå fritt utan bevakning. Under vårens kalvningspe-
riod och det första grönbetet på försommaren fick renarna gå fritt under cirka 1 V2 
månad. Ungefär lika länge fick renarna sedan gå fritt om hösten när insekterna för
svann och de blev svårare att hålla samman. Under dessa perioder hade skogssamerna 
möjlighet att arbeta extra inom andra näringar, främst skogsnäringen. Mellan vildanpe-
rioderna hade skogssamerna sina renhjordar under uppsikt och då bedrevs bl.a. en 
intensiv renmjölkning.2 Den näringsmässiga basen i skogsrenskötseln var, som jag 
tidigare nämnt, renmjölkningen och man var inte lika inriktad på köttproduktion som 
bland fjällsamer som praktiserade extensiv form av renskötsel. 

I skogsområdet var insektsplågan ett stort problem för renarna, som man för
sökte lösa genom att göra upp rökeldar som höll undan myggen. Renarna sökte sig 
självmant till dessa eldar och där kunde renskötaren både märka kalvarna och mjölka 
renarna.3 Även en del fjällsamer i Sörkaitum har använt sig av metoden att anlägga 
rökeldar för att minska insektsplågan för renarna.4 Fjällrenarna däremot sökte sig till 
snöfläckar, när myggplågan var som värst. Under vinterhalvåret skiljde sig inte skogs-
samernas renskötsel nämnvärt från fjällsamernas. 

Skogssamerna hade möjlighet att kombinera olika näringar på ett helt annat sätt 
än vad fjällsamerna kunde göra. Från mitten av augusti fram till slutet av september 
bedrev skogssamerna ofta jakt och fiske. I Gällivare skogssameby hade många av 
skogssamerna egna hemman, där de bedrev mindre jordbruk. Renskötseln kombine
rades alltså med jordbruk och kreaturshållning, men skogssamerna hade dock i regel 
inte lika stora odlingar som bondebefolkningen i övrigt.5 

1 För litteratur om skogsrenskötsel och skillnaderna i jämförelse med fjällrenskötseln, se Ru-
ong, Israel (1944), "Något om den gamla skogsrenskötseln i Arvidsjaurs socken", i Gerd Ene-
quist & Filip Hjulström (red.) Geografiska studier tillägnade John Frödin den 16 april 1944. Geo
graphica 15. Uppsala, s. 92-101; Hultblad, Filip (1944), "Några drag ur skogslapparnas äldre 
kulturgeografi", i Gerd Enequist & Filip Hjulström (red.) Geografiska studier tillägnade John Frödin 
den 16 april 1944. Geographica 15. Uppsala, s. 102-118; Fjellström (1985), s. 160; Arell, Nils 
(1981), Markanvändning i fem skogs sameby ar. Rapport 3. Geografiska institutionen. Umeå universi
tet. Umeå; Manker, Ernst (1968), Skogslapparna i Sverige. Nordiska museet. Acta Lapponica 18. 
Stockholm. 
2 Ruong (1944), s. 94 och 100. 
3 Hultblad (1944), s. 107. 
4 Protokollfört vid förhör med förre ordningsmannen Mikkel Eriksson Kitok, Gällivare den 17 mars 1932. 
LNNA, serie F 11:5, HLA. 
5 Intervju 10. 
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Renskötseln, både fjäll- och skogsrenskötseln, var näringsformer som var an
passade till den klimatzon där Gällivare socken ligger. Den renskötande befolkningen 
följde renarnas vandringar mellan olika områden och på så sätt kom de i kontakt med 
andra människor. 

Att odla en karg jord 

Ett samhälle i periferin, som till exempel de bofastas i Gällivareområdet, var ofta käns
ligt för yttre förändringar. Om en oförutsedd förändring i naturförhållandena eller 
andra grunder för ekonomin drabbade samhällen i periferin blev följderna hårdare än 
för samhällen som låg närmare landets centrum.1 Den bofasta befolkningen i lapp
markerna, där näringslivet inte var särskilt specialiserat livnärde sig främst genom så 
kallat småbruk/kombinations jordbruk. Det betydde att de bofasta gjorde en slags 
riskspridning, vilket innebar att om till exempel en näring slog fel hade de alternativ att 
förlita sig på.2 Småbruket kan också ibland ha varit för litet för att försörja alla i famil
jen.3 Näringskombinationen kallas även för ärjemarkshushållning.4 De bofasta hade ett 
litet jordbruk som kombinerades med djurhållning, jakt och fiske och en del familjer 
ägde även renar. "(...) rennäringen och jordbruket måste gå hand i hand för att jord
bruket överhuvudtaget skall kunna existera i dessa trakter."5 Jakten och fisket produ

1 Bylund, Erik (1996), "Lule älvdal i ett kulturgeografiskt perspektiv", i Evert Baudou & Erik. 
Bylund (red.) Att leva vid älven: Åtta forskare om människor och resurser i "Lule älvdal Bjästa. s. 183. 
För en omfattande diskussion kring småbrukets omvandling, se Bäcklund, Dan (1988), I indu
strisamhällets utkant: småbrukets omvandling i Lappmarken 1870-1970. Umeå studies in economic 
history 8. Kungl. Skytteanska samfundets handlingar nr. 34. Umeå. 
2 Bäcklund, Dan (1990), "Småbruket i den norrländska skogsbygden: det drömda Norrland och 
det glömda", i Lars-Erik, Edlund & Marianne Nejati (red.) Tre kulturer: medlemsbok för Johan 
Nordlander-sällskapet. Umeå. s. 13. 
3 Bäcklund (1988), s. 14. 
4 Ärjemark i Norrländsk uppslagsbok: band 4 (1996). Umeå. s. 391. Ärjemarkshushållning var en 
form av kombinationsnäring bestående av jakt, fiske, renskötsel och ett litet jordbruk, och 
levde kvar i isolerade områden fram till början av 1900-talet. Se även Åkerman, Sune (1990), 
"Ett ekosystem och dess förvandling: Storfamilj och storhushåll vid övergången mellan medel
tid och nyare tid i två norrländska älvdalar", i Sune Åkerman & Kjell Lundholm (red.) Älvdal i 
norr. Luleå. s. 29-31.1 denna artikel diskuterar Åkerman kortfattat begreppet ärjemarksekonomi 
och vad det innefattar. Jfr Dan Bäcklund (1988) som för en diskussion om kombinationsnär
ingar (subsistence-ekonomin) för småbrukare i lappmarker, s. 39-42. Se även 0sterud 0yvind 
(1975), "Nytt perspektiv på det store hamskifte" i Norsk historisk tidsskrift nr. 2. s. 121-129. 
0sterud för en diskussion om subsistence-orienterade jordbruk. Hans diskussion handlar även 
om att ersätta begreppen penninghushållning och naturahushållning. Han anser att begreppen 
subsistence-orienterad ekonomi och marknadsekonomi bättre beskriver det samhälle som 
bönder levde i före industrialiseringens genombrott. 
5 Idivuoma, Per (1990), Minnesbilder. Umeå. s. 16. 
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cerade ibland ett överskott som kunde säljas.1 Fisket var en mycket viktig inkomstkälla 
som även till en viss del styrde lokaliseringen av nybyggena.2 Genom detta förfarings
sätt kunde man gardera sig mot missväxtår och andra oförutsedda händelser. De bo
fastas näringskombination påminde mycket om skogssamernas med den skillnaden att 
de inte aktivt bedrev renskötsel. 

Kreaturshållningen var den huvudsakliga näringen och därmed var slåttern 
mycket viktig, vilket förklarar varför det blev konflikter om intrång på utängarna med 
de renskötände samerna. Jordbruksnäringen är en stationär näring och har motsatta 
intressen i jämförelse med en pastoral näringsform. Inom renskötseln gick den äldre 
generationens kunskap om renarna i arv till den yngre generationen. På liknande sätt 
lärde sig hos den bofasta befolkningen den yngre generationen av den äldre hur man 
skulle överleva i området. Den traditionella kunskapen om att tillvarata vad naturen 
gav ärvdes mellan generationerna.3 

Försörjningssättet var inriktat på självhushållning och naturens resurser utgjor
de en viktig del i livsmedelsproduktionen. Det ekonomiska systemet var relativt slutet 
men inte helt och hållet, eftersom de bofasta fick kontanta inkomster bland annat 
genom säsongsarbeten, som de bl.a. behövde för sina utgifter i form av skatt.4 Efter
som lönearbeten blev allt vanligare gick befolkningen med den tidigare självförsörjan
de konsumtions- och produktionsekonomin mot en mer marknadsinriktad produk
tion. Dessa båda system kan komplettera och konkurrera med varandra, men i fjäll
kommunerna har de samexisterat under lång tid.5 Avståndet mellan olika platser och 
besvärliga transportmöjligheter bidrog till att gårdarna länge var inriktade på självhus
hållning.6 Småbrukarna blev alltmer involverade i marknadsekonomin från 1870-talet 
och framåt. 

Betingelserna för att driva småbruk förändrades nämligen i samband med att industria

liseringen började ta fart. Det skapades en rad nya säsongs- och tillfallighetsarbeten. 

Många av dessa kunde kombineras med skötseln av ett litet jordbruk. De var dessutom 

relativt välbetalda, åtminstone jämfört med vad småbrukarna var vana vid.7 

1 Bäcklund, Dan (1996), "Jord, skog och vattenkraft: Ekonomisk omvandling i norrländsk 
skogsbygd 1870-1970", i Evert Baudou & Erik Bylund (red.) Att leva vid älven: Åtta forskare om 
människor och resurser i ~Lule Älvdal B jäs ta. s. 229. 
2 Bäcklund (1988), s. 39. 
3 Fjellström (1983), s 33. 
4 Bäcklund (1996), s. 225. 
5 Ibid, s. 225. 
6 Arell, Nils (1983), Arbete och liv i Vittangi-Karesuando-området: markanvändning och näringsmässiga 
relationer under äldre och nyare tid. Umeå. s. 76. 
7 Bäcklund, Dan (1990), "Småbruket i den norrländska skogsbygden: det drömda Norrland och 
det glömda", i Lars-Erik Edlund & Marianne Nejati (red.) Tre kulturer: medlemsbok fór Johan 
.Nordlander-sällskapet,. Umeå. s. 14. Se även Sörlin, Sverker (1988a), ¥ ramtidslandet: debatten om 
Norrland och naturresurserna under det industriella genombrottet. Stockholm. 
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Bruttoinkomsterna ökade och därmed blev det möjligt att i högre utsträckning kon
sumera produkter som tillverkades utanför det egna hushållet. Småbrukens levnads
standard ökade.1 Det skedde en utveckling från en självhushållningsekonomi till en allt 
mer marknadsinriktad produktion, med många förändringar, däribland transporter och 
produktivitetsförbättringar etc.2 I samband med industrialiseringsprocessens fram
skridande förändrades de bofastas försörjningsmöjligheter. Lokalsamhället genomgick 
påtagliga förändringar som hade återverkningar för såväl de bofasta som för renskö
tarna och framför allt för de förstnämnda innebar det fler arbetstillfällen. Det växande 
utbudet på arbetsmarknaden kunde ofta utgöra ett alternativ till att anlägga ett eget 
jordbruk inom socknen. 

Av de skilda industrinäringar som etablerades var skogsbruket det mest areal-
krävande inom området. Skogsnäringen var också den kombinationsnäring som de 
bofasta kunde ha den största nyttan av, innan de började lämna hemmanen och flytta 
till tätorterna, där andra arbeten erbjöds. Merparten av de gamla stamhemmanen ägde 
skogsmarker, som nu fick ett nytt värde. 

Skogsindustrin 

I mitten av 1800-talet skedde förändringar på kontinenten som gav effekter inom den 
svenska skogsindustrin och även påverkade förhållandena mellan samer och svenskar 
på det lokala planet.3 Trävarupriserna steg i höjden, vilket innebar att de tidigare spar
samt exploaterade skogarna i Norrland blev attraktiva resurser.4 Skogsprodukterna 
som kunde framställas ur den svenska skogen, betraktades som basen i den nya indu
stristat som växte fram.5 Inlandsområdena i norra Sverige var till en början svåråtkom
liga för skogsindustrin på grund av de besvärliga transportmöjligheterna. Till en början 
var det enbart möjligt att flotta timret längs älvarna ner till kustområdena. Även klima
tet hade en stor inverkan på flottningsmöjligheterna; vissa år låg isen kvar länge på 
älvarna och andra år lade sig isen tidigt på hösten. 

Den framväxande skogsindustrin krävde en storskalig, rationell drift och högre 
avkastning, vilket resulterade i omfattande avverkningar. 

1 Bäcklund (1988), s. 73. 
2 Ibid, s. 167-168. 
3 Hoppe, Gunnar (1945), Vägarna inom Norrbottens län: studier över den trafikgeografiska utvecklingen 
från 1500-talet till våra dagar. Uppsala, s. 241-242. Se även Andersson, Lena (1988), "Staten, 
malmbanan och malmbolagen: Kampen om de norrbottniska naturresurserna under 100 år", i 
Kjell Lundholm (red.) Malmbanan 100 år 1888-1988. Luleå. s. 99. 
4 Sörlin, Sverker (1988b), "Järnvägen som kulturbärare", i Kjell Lundholm (red.) Malmbanan 
100 år 1888-1988. Luleå. s. 16. 
5 Sörlin, (1988a), s. 100. 
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Men inne i landet, något mer i skymundan, pågick en expansion med minst samma, ja 

egentligen ännu större kraft. Skogsindustrin behövde växande mängder råvara, som 

bara kunde anskaffas genom att avverkningarna förlades allt längre norrut och in i lan

det.1 

Vilka effekter hade den ökade efterfrågan på skogsprodukter för den bofasta befolk
ningen? För de bofasta blev det möjligt att kombinera jordbruket med ett säsongsar
bete. Från 1870-talet och framåt arbetade männen inom skogsbruket under vinter
halvåret och på våren och sommaren i flottningen.2 De bofasta fick en kontant in
komst som kunde användas för inköp av produkter som det fanns behov av. Det var 
möjligt att arbeta utanför hemmanet eftersom jordbruket inte var speciellt arbetskrä-
vande under vinterhalvåret och kvinnorna kunde på egen hand sköta sysslorna på 
gården. Den bofasta befolkningen integrerades således på ett tidigt stadium gradvis in i 
den framväxande marknadsekonomin genom skogsbruket. 

Den ökade efterfrågan på skogsprodukter innebar också att det var möjligt för 
de bofasta hemmansägarna att sälja skogsområden till skogsbolagen och därmed få 
tillgång till kontanter. Ett annat alternativ var att själv avverka skogen och sälja timret 
vidare till skogsbolagen. Delar av den samiska befolkningen som inte var aktiva ren
skötare tog del i den framväxande skogsindustrin. På vintrarna högg man timmer som 
fraktades fram med hjälp av hästarna.3 

Till en början överensstämde dock inte de enskilda skogsägarnas inställning till 
skogen med de stora skogsbolagens. Skogsindustrin förespråkade en storskalig, ratio
nell drift med en hög avkastning, vilket resulterade i stora avverkningsarealer. Inom 
industrin skulle det som kunde utvinnas ur skogen omsättas till en monetär ekonomi, 
men inom de bofastas samhälle rådde en annan uppfattning. 4 

Lika begripligt är det att ett samhälle med hög grad av självhushållning, med ett mång

sidigt utnyttjande av en resurs eller en miljö, avhållit sig från att uttömma tillgångarna.5 

Den inställningen faller sig naturligt. De bofasta fann det orimligt att uttömma sina 
resurser under endast ett eller ett par år. Den bofasta befolkningens nyttjande av sko
gen före industrialiseringens genombrott hade inte inneburit några större negativa 
inverkningar för renskötseln. Skogen hade då inte någon större ekonomisk betydelse. 
De bofasta hade länge levt efter riskspridningsprincipen och skogen hade länge nytt

1 Lundgren, Nils-Gustav (1985), "Självhushållning, lönearbete och specialisering i norrländsk 
skogsbygd 1910-1960: ett ekonomiskt perspektiv", i Hans Wallentin (red.) Informell ekonomi i 

glesbygd. Stockholm, s. 85. 
2 Sörlin (1988a), s. 90. I intervju 15 framkom det att männen arbetade i skogen under vinter

halvåret. 
3 Intervju 9. 
4 Sörlin, Sverker (1982), "Natur och kultur: Om skogen och fosterlandet i det industriella ge
nombrottet", iLychnos 1981-1982. Stockholm, s. 126. 
5 Ibid, s. 126. 
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jats på ett mångsidigt sätt, som inte omedelbart kunde överges. Skogen försåg de bo
fasta med bland annat ved, men även med byggnads-, slöjd- och höhässjematerial.1 

Detta sätt att nyttja skogen kunde man inte överge i samband med att skogsindustrin 
utvecklades. 

Det fanns dock en uttalad kritik gentemot de bofastas sätt att använda och 
sköta skogen från bolagens sida. Man menade att nyttjandet var planlöst och resulte
rade i mindre genomtänkta handlingar och att skogen inte brukades på bästa ekono
miska sätt. Kritik från skogsnäringens företrädare var att hemmansägarna och bön
derna kunde låta fullvuxen skog stå och bli för gammal och förfalla, för att sedan bli 
värdelös. De olika uppfattningarna om rationalitet inom skogsbruket ledde till en eko
nomisk intressekonflikt mellan de båda parterna. Det framgår också att hem
mansägarna inte enbart såg krasst och kortsiktigt till det rent ekonomiska värdet som 
skogen representerade, utan också till vilken resurs skogen utgjorde för dem och deras 
överlevnad i ett område med opålitligt klimat. Fram till 1925 hade de bofastas mång-
syftesbruk av skogen övergått till ett ensyftesbruk, nämligen virkesproduktion.2 Sko
gens betydelse för dess ägare hade därmed förändrats radikalt. Skogen hade nu ett 
ekonomiskt värde, som de bofasta hemmansägarna kunde tjäna pengar på. Och som 
ett resultat av det kunde de skaffa de varor de behövde via handelsmännen i området. 
Denna ändring i synen på skogen sker under samma tidsperiod som skötesrensystemet 
utreds och regleras och skulle innebära att nya konflikter mellan den renskötande och 
den bofasta befolkningen uppstod. 

Renhjordarnas närvaro på avverkningsplatserna har även resulterat i konflikter, efter
som markägarnas intresse krockade med renskötarnas. Renarna sökte sig till avverk
ningarna för att beta hänglav som fanns på snön efter de fällda träden och kunde där
för vara i vägen för skogsarbetarna. Skogsarbetarna anlade isvägar till hyggena för att 
timmerkälkarna skulle glida lättare. Renarna använde sig av dessa vägar för att komma 
till avverkningsplatserna och det innebar att en hel del spillning hamnade på spåren 
efter kälkarna, vilket resulterade i att det blev tyngre för hästarna att dra timret. Utan 
isvägar försvårades arbetet betydligt för skogsarbetarna. "Isvägarna och renens närva
ro på dem var ett ständigt orosmoment för en."3 Enligt de flesta renskötande infor-
manterna förekom det konflikter med skogsarbetarna om isvägarna. Man var därför 
angelägen att försöka hålla renarna därifrån.4 "Jag minns en gång, kom jag och NN 
[informant 11], vi kom efter passvägen och jävlar vilket liv det var och de skulle hals

1 Sörlin (1982), s. 106. 
2 Ibid, s. 112. 
3 Intervju 3. 
4 Intervju 1, 2, 3, 4, 6, 8,10,11,12 och 15. 
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hugga oss."1 Konflikter om isvägarna var alltså betydande och det var naturligt att 
renskötarna kände en stor oro för att renen skulle följa vägarna. "Det fanns ingen 
förståelse från skogsarbetarnas sida när det gällde renens beteende."2 I andra intervju
er framkommer det att konflikterna med skogsarbetarna förekom men att de inte var 
allvarliga. De gick ofta att lösa genom att kommunicera med varandra.3 Det är tydligt 
att det förekom konflikter mellan skogsarbetare och renskötare, men att det finns 
skilda uppfattningar om hur stora problemen egentligen var. 

Det här är en konflikt som blommade upp som direkt följd av industrialise
ringsprocessen i området. Om de icke-samiska familjerna hade eller fick egna renmär
ken brukade den här typen av konflikter minska inom området.4 Den industriutveck
ling som varit positiv för den bofasta befolkningen har inte alls varit lika positiv för 
den renskötande samiska befolkningen, eftersom den innebar försämrade och mins
kade betesarealer. Samtidigt verkar en del familjer ha funnit lösningar som gynnade 
dem och höll antalet konflikter på en låg nivå. 

Vallande träd och betande renar 

En annan direkt förlust för renskötarna och skötesrenägarna, såväl för de samiska som 
för de icke-samiska skötesrenägarna, var när renarna hamnade under fallande träd vid 
skogsavverkningar.5 Renarnas närvaro på avverkningsområdena innebar att de kunde 
befinna sig under fallande träd och bli dödade.6 Skogsarbetarna fick vara försiktiga så 
att de inte fällde träden över någon betande ren.7 Avverkningarna har därmed indirekt 
resulterat i tillfälligt renbete som samtidigt medförde stora risker för renarna. Renskö
tarna och de skogsarbetare som ägde renar försökte skrämma bort renarna från av
verkningsplatserna, men det hjälpte bara tillfälligt. Skogsarbetarna försökte också att 
hägna in arbetsplatserna, vilket inte var speciellt framgångsrikt.8 Samtidigt verkar det 
som en del skogsarbetare var positivt inställda till att renarna befann sig på avverk
ningsplatserna, när det inte förekom någon aktivitet där. Genom att renarna betade lav 
från träden underlättades skogsarbetarnas arbete på annat håll.9 

1 Intervju 12. Informant 11 har också berättat denna historia till mig, dock utanför själva inter
vjutillfället. 
2 Intervju 3. Utan isvägar försvårades arbetet betydligt för skogsarbetarna. 
3 Intervju 1 och 2. 
4 Intervju 8. 
5 Beach (1981), s. 266-267. 
6 Lundgren (1987), s. 92. 
7 Intervju 14. 
8 Intervju 2 och 15. 
9 Intervju 12. 
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En del skogsarbetare gav dock upp försöken att skrämma bort renarna, eftersom det 

inte gav önskat resultat.1 Renarna återvände så fort de kunde till de fällda träden.2 Alla 

skogsarbetare har inte heller varit vänligt inställda till renskötarna och deras renar och 

därför inte tagit någon större hänsyn till renarna och deras närvaro. 

Det är rent otroligt, vilken råhet och grymhet som utvecklas vid somliga timmerhyggen. 

Vederbörande tyckas inte ens göra ett försök att skona till livet svältande djur, som söka 

sig dit, där träfällning pågår, för att så fort som möjligt få stilla sin hunger med trädens 

lav.3 

Det är tydligt att skogsarbetarna har haft olika förhållningssätt till renarnas närvaro vid 

skogsavverkningarna. De som hade ett eget intresse av renarna har haft anledning att 

försöka skrämma bort dem, eftersom det kunde vara deras egna renar som hamnade 

under de fallande träden. "Det här var ett irritationsmoment i relationen mellan be

folkningsgrupperna."4 Renarnas närvaro på avverkningsplatserna har varit en orsak till 

konflikter mellan två skilda grupper. 

Skötesrensystemet har många gånger fungerat som konfliktminimerare mellan 

renskötare och skogsarbetare. Det har varit en medveten strategi från renskötarnas 

sida att förse de bofasta med renar för att stävja konflikter. Från att ha varit främst en 

överlevnads strategi utvecklades skötesrensystemet till att bli en effektiv konfliktmini

merare. Många av skogsarbetarna tillhörde den bofasta gruppen som ägde skötesrenar. 

Skötesrensystemet påverkades inte heller direkt av skogsindustrin utbredning, 

eftersom ytterst få till en början kunde livnära sig helt och hållet på skogsarbete. Sena

re skedde dock en förändring och det blev möjligt att försörja sig inom denna näring. 

Som en följd av att bland annat skogsindustrin tog allt större arealer i anspråk, föddes 

tanken på att instifta skyddade områden, s.k. nationalparker. Målsättningen var att 

naturen skulle bevaras till kommande generationer. Vi frågar oss nu om samernas 

levnadssätt och skötesrensystemet påverkades på något sätt av de nya ekologiska tan

kegångar som växte fram. 

1 Samefolkets egen tidning nr. 1 1935. 
2 Intervju 15. 
3 Samefolkets egen tidning nr. 2 1933. 
4 Intervju 3. 
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Nationalparker 

Som en konsekvens av industrialiseringens genombrott föddes tanken på att man 
skulle bevara delar av den svenska naturen till efterlevande generationer. Fler och fler 
anslöt till idén att det skulle avsättas områden, vars främsta uppgift skulle vara att 
bevara naturens ursprungliga utseende och att skydda den från framtida ingrepp. De 
som ställde sig positiva till skapandet av nationalparkerna var inspirerade av de natio
nalparker som etablerats i USA. Där hade världens första nationalpark, Yellowstone, 
skapats redan 1872, eftersom de federala myndigheterna ville bevara ett naturområde 
från fördärvliga ingrepp för all framtid.11 USA gick naturvårdsvännerna ett steg längre 
än vad motsvarande grupp i Sverige skulle komma att göra. Det som inte hade ett 
naturligt ursprung i den amerikanska floran och faunan skulle utrotas, vilket även den 
federala regeringen stödde.2 Men indiankulturerna ansågs däremot inte vara något som 
man skulle bevara. Indianernas livsföring betraktades som kulturellt underlägsen och 
utan särskilt värde som civilisation. Även de amerikanska myndigheterna var påverka
de av ett kulturhierarkiskt tankesätt. 

Indianerna i High Sierra hade kunskap om att eldsvådor var en förutsättning för 
en god tillväxt av Sequoia-träden. Vetenskapsmän och andra ledande inom national
parkslagstiftningen var dock av en annan uppfattning, nämligen att nationalparken 
Yosemite skulle skyddas från bränder, eftersom de hade en negativ inverkan på den 
ursprungliga naturen. Men genom att löv och grenar hamnade på marken och aldrig 
rensades undan försämrades Seqouia-trädens möjligheter att växa. Bränderna var en 
förutsättning för att träden skulle kunna växa även nästa säsong.3 Vetenskapsmännen 
såg till bevarandet av landskapet och inte till vilka orsaker som låg bakom naturens 
specifika utseende. Den kunskap som fanns hos indianerna var uppenbarligen mindre 
värd än vetenskapsmännens, fastän indianerna levt länge inom området och i symbios 
med naturen. Inom den svenska nationalparkslagstiftningen värderades inte heller 
samernas kunskaper om landskapet särskilt högt, utan man litade på utomstående så 
kallad expertis. 

Vid sekelskiftet 1900 var tankarna på att inrätta nationalparker i Sverige väl 
förankrade hos olika grupper av bl.a. vetenskapsmän, konstnärer, författare, jägare och 

1 Runte, Alfred (1993), "Introduction to the California national parks", i Richard J Orsi, Alfred 
Runte, Marlene Smith-Baranzini (eds) Yosemite and Sequoia: a Century of California national parks. 
Los Angeles. 1993. s. 1-2. Yellowstone betraktas som USA:s första nationalpark, även om 
Yosemite är äldre. Yosemite grundades 1864 och förvaltades av delstaten Kalifornien. Yosemi
te låg inte de första åren under den federala regeringen och betraktades därmed inte som en 
nationalpark. Yosemite fick nationalparksstatus 1890. 
2 Schmitt, Peter J (1990), Back to nature: The arcadian myth in urban America. Baltimore, s. 38-40. 
3 Runte, Alfred (1997), Nationalparks: The American experience. Lincoln, s. 201-202. 
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turistförespråkare.1 Ett skäl för etablerandet av nationalparker var att vetenskapsmän
nen behövde orörd natur för sin forskning. Flera områden hade blivit påverkade av 
människan, vilket försvårade den naturvetenskapliga forskningen. Ett annat skäl var 
att genom skapandet av nationalparker stärka befolkningens fosterlandskänsla.2 

Samernas närvaro i området ansågs dock inte vara ett problem i samband med 
inrättandet av nationalparkerna.3 De betraktades nämligen som en pittoresk grupp 
som höjde de skyddade områdenas värde, däribland Stora Sjöfallets nationalpark. Sa-
merna skulle fungera som "turistiska lockbeten."4 I samband med utredningar och i 
andra sammanhang hävdades det att samerna länge hade levt inom de påtänkta natio
nalparksområdena utan att landskapet hade blivit negativt påverkat. Markerna var 
därmed egentligen inte orörd vildmark, men inte heller påverkade av modern exploa
tering. Likafullt betraktades området som vildmark, och det saluförs än idag som 'Eu
ropas sista vildmark'. Naturvårdsvännerna var inte heller medvetna om att landskapets 
utseende hade påverkats av den samiska kulturen.51 nationalparkslagstiftningen drogs 
riktlinjer upp för vad som var tillåtet och vad som inte var tillåtet att göra. Eftersom 
renskötarnas näring enligt utredarna inte nämnvärt påverkade naturen, kunde de få 
fortsätta att livnära sig inom de områden som skulle falla under nationalparkernas 
lagar. Samerna fick fullständiga rättigheter till renbete, skogsfång och fiske i national
parkerna, eftersom den samiska kulturen inte påverkade naturens utseende enligt dåti
dens vetenskapsmän. Det var enbart i fråga om jakten på björn som de var underställ
da den lagstiftning som gällde för nationalparkerna.6 Samerna blev "underställda ett 
slags naturvårdsförmynderi som levde i symbios med 'lapp skall vara lapp-politiken'."7 

I lagstiftningen 1909 klargörs det att riksdagen eller konungen kan upphäva bestäm
melsen som gäller för nationalparkerna. Det innebar att myndigheterna vid eventuella 
ekonomiska intressen i en nationalpark kunde kringgå de bestämmelser som fanns för 

1 Sundin, Bosse (1989), "Environmental protection and the national parks", i Tore Frängsmyr 
(red.) Säence in Smden: The rojal Smdish academj of säences 1739-1989. Stockholm, s. 200. 
2 Sörlin (1988a), s. 105. 
3 Ibid, s. 109. 
4 Thomasson, Lars (1983), "Samerna i svenska turistföreningens årsskrifter: Några iakttagelser 
och reflektioner", i Thüle: Norrländsk kulturtidskrift nr. 5. Umeå. s. 50. 
5 Aronsson, Kjell-Åke (1999), "Kultur som Vildmark' i förvaltning och förmedling", i Eivind 
Torp & Per-Åke Vikman (red.) Förvaltning av ett världsarv i fjällområdet — exemplet Lapponia. Rap
port från 1999 års fjällforskningskonferens nr. 4. Östersund, s. 57-58. 
6 Svensk författningssamling 1909:56. Lag angående naturminnesmärkens fredande. Stockholm. Se 
även betänkande rörande åtgärder till skydd för vårt lands natur eller naturminnesmärken. 1907. Stock
holm. s. 49-50. Här framgår de resonemang som fördes om samernas rätt att även fortsätt
ningsvis nyttja områden inom nationalparkerna. Se även Anrick, Carl-Julius (1927), Våra svens
ka nationalparker. Stockholm, s. 30. 
7 Baer, Lars-Anders (1999), "Samisk förvaltning av nationalparkerna i norr" i Eivind Torp & 
Per-Åke Vikman (red.) Förvaltning av ett världsarv i fjällområdet — exemplet Lapponia. Rapport från 
1999 års fjäüforskningskonferens nr. 4. Östersund, s. 114. 
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att få möjlighet att t.ex. utvinna naturresurser.1 Nationalparkslagstiftningen kunde 
därmed upphöra att gälla när helst det fanns ekonomiska intressen inom området. 

Genom ett sammanstämmande beslut af Konung och Riksdag kan sålunda bestämmas, 

att viss mineralfyndighet eller visst vattenfall skall undantagas från lagens tillämpnings

område.2 

Nationalparkslagstiftningen för Stora Sjöfallets nationalpark har i efterhand visat sig 
vara ganska betydelselös, eftersom området är ett av de mest exproprierade i landet. 
Vid ett flertal tillfällen har man använt sig av den nyss citerade paragrafen för att kun
na utvinna vattenkraft i området. Nationalparkslagstiftningen påverkade till en början 
inte den samiska befolkningens levnadssätt nämnvärt. Däremot var denna lagstiftning 
i Gällivare socken närmast en 'tandlös tiger', eftersom området skulle bli mycket ex
ploaterat. Instiftandet av skyddade naturområden, så kallade nationalparker, kan be
traktas som en direkt konsekvens av industrialiseringsprocessen som framskred i 
Norrland, eftersom det fanns en önskan om att bevara ursprungliga miljöer för kom
mande generationer. I Stora Sjöfallets nationalpark skulle det visa sig att national
parkslagstiftningen inte var mycket värd, när utvinnandet av vattenkraften i norra 
Sverige inleddes. 

Vattenkraftsetableringen 

Under den aktuella undersökningsperioden var det enbart Sörkaitum och till viss del 
Gällivare skogssameby som påverkades av vattenkraftsutbyggnad. Det är först senare 
som Norrkaitum och Mellanbyn berörts av kraftverksbyggen. Vattenkraftens utvin
ning inom området har indirekt påverkat relationerna mellan befolkningsgrupperna. 
De ingrepp i naturen som blev en följd av denna exploatering i området blev mycket 
kännbar för både de renskötande samerna och fiskesamerna, eftersom dämningarna 
innebar överdämda betesarealer och förändrat fiskebestånd. 

Den svenska industriella utvecklingen, främst malmbanan, var beroende av 
billig elektricitet, som var möjlig att producera ur de norrländska älvarna.3 Det var mer 
lönsamt att elektrifiera malmbanan än att driva loken med stenkol. Sverige var i hög 
grad beroende av utländskt stenkol för den pågående industrialiseringsprocessen och 
stenkolsimporten var den mest betungande posten i handelsbalansen vid sekelskiftet.4 

Genom en elektrifiering av malmbanan var det möjligt att minska stenkolsimporten. 

1 Anrick (1927), s. 3-5. 
2 Svensk författningssamling 1909:56. 
3 Beach (1981), s. 251. 
4 Forsgren, Nils (1987), Suorva: Dammbygget i vildmarken. Porjus. s. 67. 
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Det var en av anledningarna till varför man anlade Porjus kraftstation.1 Gruvbolagen 
var också intresserade av att köpa en del elektricitet från Porjus för att kunna utveckla 
och förädla järnmalmen innan den exporterades.2 Därmed är den inledande fasen i 
utvecklandet av vattenkraften i området en direkt följd av malmbrytningen i Malmfäl
ten. Den ena industrialiseringssatsningen ledde till den andra. Tanken på byggandet av 
ett vattenkraftverk för att förse malmbanan med elektricitet väcktes redan 1908 av 
järnvägsstyrelsen som hela tiden förordade Vakkokoskifallen. Efter några års utred
ning och diskussioner med de inblandade parterna, däribland järnvägsstyrelsen, vatten
fallstyrelsen och ASEA, fattade de båda kamrarna sitt beslut den 20 maj 1910 om att 
ett kraftverk skulle byggas vid Porjusfallen.3 Fem år senare, den 15 februari 1915, in
vigdes kraftstationen i Porjus av civilminister von Sydow.4 

Byggandet av Suorva-dammen blev sedan en naturlig fortsättning av det redan 
etablerade kraftverket i Porjus.5 Mellan 1919 och 1923 anlades en regleringsdamm i 
Suorva.6 Statsmakterna ansåg att det intrång som samerna i Sörkaitum och Sirkas 
utsattes för i samband med dämningen var av mindre betydelse, eftersom reglerings
dammen var av stort nationalekonomiskt värde för hela landet.7 Därför kunde 
myndigheterna legitimera ett stort ingrepp i nationalparken. 

Suorva var beläget inom nationalparkens gränser och de samer som levde där 
skulle enligt myndigheterna vara skyddade från menliga följder av samhällsutveckling
en. Kulturen skulle bevaras intakt utan påverkan utifrån. Olika myndigheter, däribland 
länsstyrelsen och statliga bolag, försökte även förhindra samerna från att ta del av 
utvecklingen i området. Det var bland annat svårt för samerna att få anställning hos 
Vattenfall. En del samer, främst fiskesamer, fick städuppgifter och buduppgifter vid 
Suorva. Samhället i Suorva var socialt stratifierat och där den samiska befolkningen 
befann sig längst ner på samhällstegen och betraktades som opålitlig.8 

Samernas näringar och intressen fick stå tillbaka för den svenska samhällsut
vecklingen. En fiskeriintendent yttrade sig på ett sätt som innebar att eftersom största 
delen av det dämda området, låg inom nationalparken, där fiskeförbud redan förelåg, 
så skulle ingen drabbas av försämrat fiske.9 En direkt negativ konsekvens av vatten

1 Persson, Bertil E (1988), "Malmfältens transportfråga och malmbanans tillkomst", i Kjell 
Lundholm (red.) Malmbanan 100 år 1888-1988. Luleå. s. 205. 
2 Forsgren, Nils (1982), Porjus: Pionjärverket i ödemarken. Porjus. s. 11. 
3 Hansson, Staffan (1994), Poijus: En vision för industriell utveckling i övre Norrland. Luleå. s. 138, 
144-145. Vakkokoskifallen ligger i Torneälven, 15 km norr om Kiruna. 
4 Andersson, Hans (1992), Längs stigarna: En vandring i tid och rum i Eule Ålvdal. Jokkmokk, s. 
172. 
5 Forsgren (1987), s. 75. 
6 Andersson (1992), s. 173. 
7 Forsgren (1987), s. 94. 
8 Ibid, s. 34. 
9 Ibid, s. 92. 

71 



Åsa Nordin 

kraftens utbyggnad var det försämrade fisket i de dämda älvarna.1 Det visar att kun
skapen om samerna och deras försörjningsmöjligheter var ringa och lågt prioriterad. 
En stor grupp samer levde längs Stora Luleälven och livnärde sig på fisket och flyttade 
mellan olika platser beroende på årstid för att få tillgång till det bästa fisket. De prakti
serade en s.k. fiskenomadism.2 

Lappfogdarna däremot intog det motsatta förhållningssättet och ansåg att den 
ökade vattennivån skulle inverka menligt på samernas näring och att Vattenfall borde 
iordningställa nya flyttningsvägar. Vidare framhöll lappfogdarna att den ökade befolk
ningsmängden skulle få negativ inverkan på renskötarna och deras näringsutövning.3 

Lappfogdarnas ställningstagande är i sig inte anmärkningsvärt, eftersom deras uppgift 
var att bevara renskötarna som vandrande nomader och förhindra dem från att bli 
delaktiga i det svenska samhället i alltför stor utsträckning. 

Vattenfalls närvaro inom området underlättade delvis såväl renskötarnas som 
fiskesamernas flyttningar längs med älvdalen, främst vid Stora Sjöfallet. Samerna hade 
där möjlighet att använda sig av Vattenfalls räls (Decauville-spår) på södra sidan om 
fallen för att transportera sig själva, sina båtar och packningen från den nedre sjön 
Langas till den övre sjön Kårtjejaure. När anläggningsarbetet i Suorva var färdigställd 
fick spåret ligga kvar så att samerna skulle kunna fortsätta att använda det.4 Dämning-
arna innebar likafullt att man fick söka sig nya flyttningsvägar, eftersom isarna kunde 
vara svaga på grund av de varierande vattennivåerna.5 En del av de gamla flyttningsvä
garna hamnade under de ökande vattenmassorna och den nya höjda strandlinjen, vil
ket innebar att flyttningarna försvårades och fisket försämrades.6 

För den bofasta befolkningen innebar Vattenfalls närvaro både i Porjus och i 
Suorva att fler arbetstillfällen erbjöds. För den uppväxande generationen blev följder
na även alternativa försörjningsmöjligheter. Det fanns inte ett sådant näringsunderlag 
inom bondbyarna att alla kunde stanna kvar, utan man var ofta tvingad att söka arbete 
utanför byn.7 I den situationen var arbetstillfällen välkomna, men det var dock inte 
bara inhemsk arbetskraft som anställdes, utan en stor del kom från södra Sverige. 
Konflikterna som senare uppstod till följd av Vattenfalls närvaro i området berör 

1 Amft (2000), s. 45. 
2 Ruong (1991), s. 129-130. 
3 Forsgren (1987), s. 92. 
4 De som var barn under 1940-50-talet minns hur man använde sig av rälsen för att flytta förbi 
fallen. Än idag kan man se lämningar efter Decauville-spåret, en slags smalspårig järnvägsräls, 
och de byggnader som anlades i samband med Suorva-regleringen på andra sidan Stora Sjöfal
let (Vietas). Se Forsgren (1987), s. 13-14 för vidare läsning om decauville-spåren och transpor
terna till Suorva. 
5 Beach (1981), s. 255. 
6 Se Johansson, Staffan & Lundgren, Nils-Gustav (1998), Vad kostar en ren? En ekonomisk och 
politisk analys. Rapport till expertgruppen för studier i offentlig ekonomi [ESO], Ds nr. 8 Stock
holm. s. 30. 
7 Intervju 16. 
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främst relationen mellan renskötare och statliga myndigheter. Uppdämningarna av 
Stora Luleälven har inte resulterat i direkta konflikter mellan renskötare och bofasta 
under den aktuella undersökningsperioden.1 Det är först senare som resultaten av 
Vattenfalls närvaro i området indirekt har orsakat konflikter. Genom att vägar anlades 
i samband med senare dämningar gjordes fjällvärlden tillgänglig på ett enkelt sätt för 
nya grupper. De konflikter som blev följden uppstod främst mellan renskötare och 
malmfältsbor. Den sistnämnda gruppen använder i nuläget fjällområdena som sina 
rekreationsområden.2 

Där Vattenfall förlade sin verksamhet växte nya samhällen upp. Samhället Por-
jus byggdes upp för att arbetarna skulle ha någonstans att bo, men så fort arbetet var 
utfört skulle samhället rivas. Porjus var från början inte tänkt att bli ett permanent 
samhälle, men efter något år framgick det dock tydligt att det fanns behov av perma
nenta bostäder för en del yrkeskategorier.3 Ett annat samhälle som etablerades till följd 
av Vattenfalls närvaro i området var Suorva. I Suorva fanns det före första dämningen 
inte någon fast bebyggelse, men genom Vattenfalls verksamhet växte ett samhälle upp. 
Att samhällena anlades i det som tidigare betraktats som ödemark innebar för samerna 
i Sörkaitum att de inte behövde bege sig till Gällivare varje gång de ville proviantera 
eller besöka någon offentlig inrättning. Både den samiska och den icke-samiska be
folkningen i området fick tillgång till fler varor på närmare håll och den väl inarbetade 
byteshandeln mellan grupperna förlorade sin betydelse. Den bofasta befolkningen fick 
ytterliggare en näring att försörja sig på istället för jordbruket, som var i ständigt be
hov av kompletterande näringar. Skötesrensystemet däremot blev inte i någon större 
utsträckning påverkat genom vattenkraftsetableringen. De bofasta kunde vid själva 
etableringen få arbeten vid anläggningarna, vilket var positivt, men renskötseln och 
samernas levnadsförhållanden påverkades i hög grad och för lång tid framåt av an
läggningar och dämningar. 

Gruvnäringen 

Två andra näringar som påverkade arbetslivet och de sociala relationerna inom Gälli
vare socken var gruvdriften och anläggandet av malmbanan. Gruvnäringen tar mindre 
arealer i anspråk i jämförelse med vattenkraften och skogsnäringen.4 Gruvnäringen är 
en stationär näring som inte förflyttar sig mellan olika områden som skogsnäringen 
gör. I de diskussioner som fördes om hur man skulle utvinna malmen, framkom det 
ytterst sällan att det var i gammal samisk kulturbygd som gruvhanteringen skulle äga 

11 dag finns det konflikter mellan renskötare och bofasta, men de beror på helt andra orsaker. 
2 Vattenfalls fortsatta arbeten inom undersökningsområdet faller utanför denna studie, efter
som de inte skedde under den aktuella tidsramen 1898-1940. 
3 Forsgren (1982), s. 32. 
4 Bäck et al (1992), s. 62. 
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rum. De främsta företagsledarna, riksdagsmännen och andra inblandade utgick från att 
det var vildmark som skulle exploateras.1 Den renskötande befolkningen fick söka sig 
till nya betesmarker, en process som egentligen pågått under hela 1900-talet. 

Malmfyndigheterna och malmbrytningen var de direkta orsakerna till uppkoms
ten av tätorterna Kiruna och Malmberget. Malmberget framställdes i pressen som 
Norrlands "Klondyke".2 Det var där Sveriges framtid fanns och många sökte sig dit 
för att ta del i och arbeta med malmfyndigheterna. Det innebar att en stor del av 
befolkningen i Malmberget hade sitt ursprung i södra Sverige och man hade därmed 
inte heller naturliga relationer till den renskötande befolkningen i området. Renskötar
na å sin sida hade inte mycket att göra med arbetarna som kom söderifrån.3 Behovet 
av goda relationer mellan befolkningsgrupperna var också minimalt, eftersom de 
söderifrån inflyttande inte behövde kontakter med andra för att kunna överleva i 
området. De hade redan sin inkomst garanterad genom de bolag som de var anställda 
av. Malmfyndigheterna i Gällivareområdet hade varit kända länge, men det var 
svårt att utvinna dem, bland annat beroende på långa och svåra transporter. Ett av de 
stora problemen i samband med gruvhanteringen var den oländiga terrängen som 
försvårade transporten av malmen till kuststäderna. Att transportera malmen med 
renrajd till hamnstäderna var inte särskilt effektivt.4 Malmbanan blev därför lösningen 
på transportproblemen. 1887 färdigställdes järnvägen mellan Gällivare och Luleå.5 

Anläggandet av järnvägen var en genomgripande förändring i den svenska industriali
seringsprocessen, eftersom både råvaru- och avsättningsmarknaden blev större. Byg
gandet av järnvägen innebar samtidigt en förbättring av den svenska infrastrukturen.6 

Det innebar återigen fler arbetstillfällen för den bofasta befolkningen, men ännu ett 
ingrepp i den renskötande befolkningens försörjningsmöjligheter. Bland rallarna var 
det många som valde att stanna kvar i området och omskola sig till gruvarbetare.7 För 
samerna var det dock inte lika lätt att få arbeten. Lappfogden försökte hindra samerna 
från att ta del av de nya arbeten som etablerades i området. Det var först under 1930-
och 1940-talet som samerna fick anställning av Statens järnvägar. Inte någon same 
hade fått anställning av SJ på sträckan mellan Gällivare och Kiruna före 1939. På 
malmbanan norr om Kiruna hade det vid några enstaka tillfällen skett före 1930-talet 

1 Hedborg, Gunnar (1988), "Malmbanan från dröm till verklighet", i Kjell Lundholm (red.) 
Malmbanan 100 år 1888-1988. Luleå. s. 9. 
2 Sörlin (1988a), s. 53. 
3 Intervju 12. 
4 Hedborg (1988), s. 5-6. 
5 Gällivare i Norrländsk uppslagsbok: band 1 (1993), s. 400. 
6 Larsson, Mats (1991), En svensk ekonomisk historia 1850-1925. Stockholm, s. 24 och 33. 
7 Brunnström, Lasse (1981), "Järnväg och gruvindustri skapar nya urbana förutsättningar i 
sekelskiftets Norrbotten", i Bebyggelsehistorisk tidskrift: Norrlands bebyggelse nr. 1. 1981. s. 29. 
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att samerna fick anställning. I slutet av 1910-talet fick en del samer anställning i gruvan 
i Kiruna.1 

De nya kommunikationsmöjligheterna fick både positiva och negativa effekter 
för den renskötande befolkningen.2 För dem innebar anläggandet av malmbanan ett 
nytt problem. Renarna vistades gärna vid eller på spåren, eftersom det var enklare att 
ta sig fram där än i djupsnö.3 Från samiskt håll försökte man få till stånd ett stängsel 
som kunde förhindra renarna att ta sig upp på den. Järnvägsstyrelsen presenterade 
dock en egen lösning på problemet med renarna på järnvägen: 

Däremot, framhöll man, skulle lokomotiven förses med plogar så att de renar som stod 

i vägen kastades åt sidan och 'ej komme under tåget, då de ju möjligen kunde förorsaka 

urspårning'.4 

Det visar tydligt på vilken inställning som åtminstone järnvägstyrelsen hade gentemot 
den samiska kulturen. Att det var inom ett samiskt kulturlandskap som malmbanan 
skulle dras och att man därmed borde ha hört samerna, innan man startade projektet, 
verkar inte järnvägsstyrelsen ha tänkt på.5 Denna inställning att samerna inte behövde 
höras innan ett industrialiseringsprojekt eller dylikt påbörjades, verkar ha varit allmän
giltig. Man såg till vilka naturresurser som fanns och hur de skulle kunna utvinnas på 
billigaste sätt, och därmed fick en annan kultur stå tillbaka. 

En positiv effekt av anläggandet av malmbanan var att persontransporter till 
och från Gällivare underlättades. Malmbanan har dock skurit rakt igenom de tre fjäll
samebyarna och skogs samebyn, vilket innebär att flyttningarna mellan de olika betes
områdena har försvårats.6 

Koloniseringens och industrialiseringens ef

fekter 

Koloniseringen innebar ökade aktiviteter inom Gällivare socken, vilket berodde på att 
den svenska kronan på ett aktivt sätt försökte stimulera befolkningstillväxten i områ

1 Kjellström, Rolf (1973), "The migrations from nomad to urban districts in northern Sweden 
(Jukkasjärvi and Gällivare)", i Gösta Berg (ed.) Circumpolarproblems: Habitat, economy and sodai 
relations in the Arctic vol. 21. Oxford, s. 87-88. 
2 Bäck et al (1992), s. 46. 
3 Renens klövar fungerar på så sätt, att renen har möjlighet att spänna ut dem, så att de lättare 
bär upp renen, när den går på snön. 
4 Sörlin (1998b), s. 89. 
5 Ibid, s. 89. 
6 Ruong, Israel (1991), s. 116.1 t.ex. Rautasvuoma (idag Gabna) där malmbanan gick längs med 
renarnas flyttningsleder, kunde samerna utnyttja järnvägen för transporter mellan de olika 
beteslanden. 
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det. Det skedde i början genom utdelandet av kungliga privilegier. Koloniseringen av 

området gick dock trögt och tog ordentlig fart först i samband med att industrialise

ringen började. 

Fram till 1910 var Sverige främst ett jordbruksland och politiken var inriktad på 

att främja utvecklandet av denna näring.1 Därefter skedde en förändring och det satsa

des på den fortlöpande industrialiseringen av landet. För lokalbefolkningen i norra 

Sverige innebar den industriella utvecklingen att man kom att bo i det så kallade 

"framtidslandet,"2 och landsändans integrering i det övriga riket innebar många för

ändringar, såväl positiva som negativa. Efterfrågan på skog och malm från yttervärl

den i kombination med kapitalinvesteringar bidrog till att industrialiseringen påbörja

des i Norrbotten. I området fanns resurserna och hit flyttade arbetskraften. Allt detta 

tillsammans bidrog till att Norrbotten blev en del av den internationella ekonomin.3 

De tre stora industrialiseringsprojekten i området var skogsnäringen, gruvnäringen och 

vattenkraften. Skogsindustrin gjorde intrång på renskötarnas betesmarker och innebar 

konkurrens. Malmbrytningen var lokaliserad till fjällsamernas vinterbetesmarker. Vat

tenkraftsexploateringen påbörjades inom vinterbetesmarkerna för att under 1920-talet 

expandera till sommarbetesområdena. Etablerandet av järnvägen innebar att den skar 

rakt genom fjällsamebyarna och längs med skogssamebyn, vilket bidrog till en föränd

ring av levnadssättet inom samebyarna. Näringarnas utveckling innebar stora föränd

ringar i såväl befolkningsstrukturen som näringslivet. Till följd av allt fler ingrepp 

minskade samernas renbetesmarker, vilket påverkade förutsättningarna för rensköt

seln. Det uppstod en konkurrenssituation om samernas gamla marker.4 Industrins och 

rennäringens intressen krockade med varandra och konflikter uppstod. 

Det som är mycket tydligt när det gäller industrialiseringen i Gällivare socken är 

att den har påverkat de båda befolkningsgruppernas levnadsmönster väsentligt, men i 

olika riktningar. För den bofasta befolkningen har ett stort antal nya arbetstillfällen 

erbjudit sig, och att fortsätta inom jordbruket behövde inte vara den enda naturliga 

sysselsättningen. Den renskötande befolkningen har kunnat ta del av det positiva med 

de uppväxande samhällena och har inte enbart behövt vara hänvisade till sitt handels

utbyte med bondebefolkningen. Däremot har förståelsen från den inflyttade befolk

ningens sida blivit mindre, eftersom det inte fanns naturliga relationer till dem sedan 

tidigare. Man behövde inte heller skapa relationer till varandra. Avståndet mellan 

grupperna ökade, eftersom det gemensamma intresset för respektive befolknings

grupps näringar minskade allt eftersom industrialiseringen fortskred i området. 

1 Nyström, Maurit2 (1989), "Politik för folkförsörjning: Socialdemokratiska närings strategier i 
Norrbotten under 1910-talet", i Östen Groth & Kjell Lundholm (red.) Norrbotten 1989: Arbetar
rörelsen i norr 100 år. Luleå. s. 23. 
2 Sörlin (1988a), s. 10. 
3 Nyström (1989), s. 21. Se kapitel 6 för en mer ingående diskussion angående frågan om ett 
samhälles övergång från en ekonomi baserad på självhushållning till marknadsekonomi. 
4 Beach (1981), s. 237-238. 

76 



Relationer i ett samiskt samhälle 

Valet att ta säsongsarbeten inom de industrier som tillkom, var dock inte alltid frivil
ligt, utan framtvingat av behovet bland de bofasta att kunna överleva inom området 
och att kunna behålla sina hemman.1 Alltfler säsongsarbeten på marknaden blev till
gängliga för den bofasta befolkningen, och allteftersom industrialiseringen fortskred 
fick de uppväxande generationerna även möjlighet att få heltidsarbeten. 

Industrialiseringen påverkade människorna och de sociala mönster som fanns. 
Gamla normer och värderingar förändrades, bland annat minskade tryggheten inom 
bondesamhället och ersattes med nya arbets- och boendemönster.2 Alla hade inte 
heller möjlighet att stanna kvar inom jordbruket, utan var tvingade att söka sig andra 
utkomstmöjligheter. Befolkningen lämnade hemorterna för att söka sin utkomst på 
industriorterna, vilket innebar att relationen förändrades till den renskötande befolk
ningen. De hade inte längre behov av renskötarnas tjänster och var ytterst sällan i 
kontakt med dem. 

De fanns få möjligheter för de barn som växte upp på industriorterna att skapa 
relationer till renskö tar familj ernås barn, eftersom de ytterst sällan var i kontakt med 
varandra. Tidigare hade kontakten mellan renskötarna och skötesrenägarna etablerats 
redan i barndomen. De barn som växte upp inom tätorterna fick inte samma naturliga 
kontakt med samerna, som de barn som växte upp i byarna. Renskötarna betraktades 
med tiden som illa ansedda inkräktare på de bofastas ägor.3 "Som nu, (...) man känner 
(...) ju inte [några människor] fast de bor i samma hyreshus Malmfältsborna 
behövde inte heller ha kontakt med samer för att överleva, eftersom allt de behövde 
fanns inom samhället. De naturliga kontakterna gick förlorade. Nu flyttade den bofas
ta befolkningen från sina hemman och övergav jordbruksnäringen. Den kulturella 
förståelsen mellan bofasta och renskötare var högre under 1700- och 1800-talen, efter
som de hade anpassat sig till varandra och utvecklat behov av och relationer till var
andra. Det framväxande industrisamhället var en kraftigt bidragande orsak till att rela
tionerna försämrades och attityderna hårdnade.5 Tidigare hade befolkningsgrupperna 
haft ett ömsesidigt behov av varandra vilket utgjorde grunden för det inbördes sam
förståndet. Men allteftersom levnadsvillkoren förändrades för de bofasta, minskade 
också deras behov av de tidigare relationerna. Det var inte skötesrensystemet som 
påverkades utan människornas behov av det. Att bevara kontakten med den ren
skötande befolkningen blev mindre viktigt. Den kunde brytas när befolkningen flytta
de från bondbyarna in till industriorterna. För den delen av befolkningen som blev 

1 Brunnström, Lasse (1981), "Järnväg och gruvindustri skapar nya urbana förutsättningar i 
sekelskiftets Norrbotten", i Bebyggelse historisk tidskrift: Norrlands bebyggelse nr. 1. 1981. s. 24. 
2 Larsson (1991), s. 25. 
3 Samefolkets egen tidning nr. 1 1930. 
4 Intervju 4. 
5 Fjällström, Phebe (1992), "Det mångkulturella Norrbotten", i Bo Tynderfeldt (red.) Norrbot
ten. Stockholm, s. 60. 
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kvar i bondbyarna förändrades dock inte relationen till den renskötande befolknings

gruppen. 

I ett samhälle som befinner sig i brytningspunkten mellan en försörjning på 

jordbruk och industri är livsvillkoren och levnadsförutsättningarna osäkra. Befolk

ningen ställs inför nya situationer med jämna mellanrum. Det gamla är på väg att för

svinna, samtidigt som mycket nytt introduceras. Samhället förändras från att ha varit 

ett tryggt samhälle till ett, där man inte vet vilka förändringar som kommer att äga rum 

nästkommande dag. Gamla institutioner och traditioner bryts sönder eller får nya 

innebörder. När staten dessutom går in och förändrar livsförutsättningarna för grup

perna, kan det bli reaktioner från lokalbefolkningarna. Ett exempel på detta är när den 

svenska staten i början på 1900-talet förändrade förutsättningarna för skötesrensyste-

met genom ny lagstiftning. I nästa kapitel kommer jag att gå närmare in på dessa lag

stiftningsförändringar, motiven för dem och reaktionerna från olika grupper. 
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4 LAGSTIFTNINGEN OCH SKÖTESRENSYS-

TEMET 

Koloniseringen av Gällivareområdet innebar bl. a. att samerna kom i kontakt med 
andra befolkningsgrupper och dessa relationer bidrog till att levnads förutsättningarna 
för de berörda människorna förbättrades. I samband med att befolkningsmängden 
ökade och att fler arbeten fanns till hands, förändrade myndigheterna förutsättningar
na för de naturliga relationer som etablerats under en lång tidsperiod. Samtidigt för
ändrades även förutsättningarna för den ickesamiska befolkningen att äga renar. 

Översikt över utredningar och lagar 

I slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet introducerades nya lagar som föränd
rade förutsättningarna för samerna att livnära sig på renskötsel. 1886 kom den första 
renbeteslagen, som på ett omvälvande sätt omformade samernas rätt till renskötsel. 
De tidigare enskilda lappskattelanden upphörde att existera och istället bildades same
byar.1 I och med etablerandet av samebyar kollektiviserades också renbetesrätten. Det 
som tidigare varit den enskildes rätt blev nu en kollektiv rätt som tillföll samebyarna. 
Myndigheterna skapade också det så kallade "lapprivilegiet", som innebar att samerna 
fick ensamrätt att bedriva renskötsel, men också andra särskilda rättigheter.2 I renbe
teslagen från 1886 hindrades bofasta att bedriva renskötsel, eftersom det enbart var 
samer som kunde vara medlemmar i samebyar och därmed berättigade till renskötsel. I 
renbeteslagen framgick det också vilka skyldigheter och rättigheter som renskötarna 
respektive jordbrukarna hade gentemot varandra. Länsstyrelsens ställning gentemot 

1 Vid lagstiftningstillfället kallades samebyarna för lappbyar. Samebyar blev den officiella be
nämningen i samband med 1971 års rennäringslag. 
2 För en mer utförlig diskussion kring lagstiftningen i slutet av 1800-talet och början av 1900-
talet se t.ex. Amft (2000), s. 67-75; Mörkenstam (1999), s. 79-113; Lanttö (2000), s. 39-47; 
Sammeli, Karl-Eric (1971), Staten och samerna 1886-1928: Studier i svensk samepolitik. Licentiatav
handling. Statsvetenskapliga institutionen. Umeå universitet. Umeå. Stencil. Lapprivilegiet är ett 
konstruerat begrepp av svenska staten. Utifrån den svenska myndighetens synsätt var rensköt
selrätten och vad som följde med den ett samiskt privilegium. Myndigheterna har med andra 
ord tillskrivit renskötarna en särrätt, ett privilegium, men samerna själva har inte uppfattat sin 
rätt som ett privilegium. För dem är rätten att bedriva renskötsel en följd av den historiska 
utvecklingen från gångna tider, medan staten ville reglera förhållandena från en kolonialistisk 
utgångspunkt. 
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samerna stärktes också i samband med denna lagstiftning. Vilka som var att räkna som 
samer utreddes inte närmare, utan de lagstiftande myndigheterna utgick från att lagen 
skulle gälla de samer som vid den aktuella tiden livnärde sig på renskötsel. Frågan om 
vilka som kunde räknas som samer upplevdes med andra ord inte som något proble
matiskt från myndigheternas sida.1 

Renbeteslagen från 1886 resulterade inte i att konflikterna mellan renskötarna 
och de bofasta minskade och därför tillsattes en ny utredning 1895 som redan året 
därefter presenterade ett betänkande till en ny renbeteslag. Propositionen godkändes 
med en del mindre justeringar 1898 av riksdagen och en ny renbeteslag var ett faktum. 
Denna nya renbeteslag preciserade en del bestämmelser givna 1886. Till dem hörde 
bland annat renskötarnas skyldighet att ersätta skador, att varje sameby skulle ha en 
byordning och att skötesrensystemet förbjöds i en del områden. Men inte heller i den
na lag utreddes det vilka som var att räkna som samer. Även denna renbeteslag utgick 
helt och hållet från de renskötande samernas situation och därmed hade myndigheter
na fastställt en ram för den svenska samepolitikens utformning för lång tid framåt.2 

I och med tillkomsten av renbeteslagen 1898 tvingades renskötarna in under 
lappväsendet, som bestämde det mesta som rörde renskötselnäringen och samernas 
levnadsförhållanden.3 Lappväsendet hade genom sin verksamhet kontroll över både 
renskötande och icke-renskötande samer,4 och den syn man hade på samerna domine
rades av ett kulturhierarkiskt tankesätt, som påverkade organisationens handlings
mönster gentemot den samiska befolkningen. Lappfogdeinstitutionen var tänkt som 
en tillfällig lösning, vars uppgift bland annat var att överbrygga konflikter mellan be
folkningsgrupperna, men det blev en permanent institution. Lappfogdens uppgift var 
att medla mellan bofasta och renskötare och enligt staten var en statlig tjänsteman 
mest lämpad för detta ändamål. Till sin hjälp hade lappfogden lapptillsyningsmän, som 
i huvudsak rekryterades bland den lokala bondebefolkningen. Deras främsta uppgift 
var att övervaka renskötseln och att kontrollera samebyarnas ordningsmän. Ord
ningsmännens uppgift var att se till att samebymedlemmarna följde renbeteslagen, och 
att sämjan inom samebyn och till de bofasta var god. Ordningsmannen skulle vara en 
aktiv renskötare inom den aktuella samebyn. Samerna inom de olika samebyarna valde 
själva sina ordningsmän, men de skulle godkännas av lappväsendet, vilket ofta fick till 
konsekvens att ordningsmannen hade en dubbel lojalitet5 som kunde försvåra hans 

1 Lanttö (2000), s. 39. 
2 Ibid, s. 39-40. 
3 Kvist, Roger (1992), "Swedish saami policy 1550-1900", i Roger Kvist (ed.) Readings in saami 

history, culture and language 3. Umeå. s. 70. 
4 Amft (2000), s. 115. 
5 Den dubbla lojaliteten som ordningsmannen hade kan jämföras med den dubbla funktionen 
hos dagens sameting, folkvalt samtidigt som det är en myndighet. 
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arbete. Lappfogdesystemet avskaffades först 1971 i samband med den nya rennärings
lagen.1 

Ett annat sätt för myndigheterna att få kontroll över den samiska befolkningen 
var genom skolgången. Under 1910-talet utreddes samebarnens skolgång, vilket resul
terade i en omorganisering av lappskoleväsendet. Målet med den nya skolreformen var 
att strama upp skolsystemet. Det skulle bara finnas två former av skolor, vandrande 
och fasta nomadskolor. Syftet var att alla nomadiserande samers barn skulle gå i skola 
samtidigt som de inte fick avvänjas från nomadlivet.2 Genom att skolorna enbart var 
tänkta för renskö tar familj ers barn, fick dessa små möjligheter att skapa kontakter till 
de bofasta barnen under skoltiden. Skolpolitiken var ett utslag av den så kallade lapp-
skall-vara-lapp-politiken, vilken innebar att samerna skulle förhindras ha kontakt med 
"civilisationen."3 Denna politik fick sitt genombrott i samband med nomadskolere
formen 1913 och började avta i betydelse i slutet av 1920-talet. I samband med denna 
politik blev det allt vanligare att politiken utformades utifrån rasbegreppet.4 Denna 
form av politik grundades på rasen, livsformen och näringsformen, vilket fick till kon
sekvens att de samer som var nomadiserande fjällsamer och som bodde i kåta kom att 

1 Se Lanttö (2000), s. 48-56. Lanttö har en utförlig diskussion kring lappväsendet och dess 
administrering av svensk samepolitik. Han redogör för hur lappväsendet var uppbyggt samt 
vilka möjligheter samerna hade att påverka lappväsendets arbete, vilka i realiteten var mycket 
begränsade. De aktuella lappfogdarna i Norrbottens norra lappfogdedistrikt, dit Gällivare 
socken räknades, var under den aktuella undersökningsperioden Julius Hultin, 1897-1915. Han 
efterträddes av Johan Olav Holm som var lappfogde mellan 1915-1929. De sista tio åren som 
undersökningen omfattar var först Ragnar Pappila lappfogde 1929-1932, för att efterträdas av 
Erik Hedbäck som var lappfogde fram till 1968. Ragnar Pappila blev 1932 lappfogde i det östra 
distriktet och efterträddes 1935 av Edvin Kangas på den posten. Det östra distriktet utgjordes 
av skogssamebyarna. Se även Lundmark (1998a), s. 94. 
2 Lanttö (2000), s. 42-45. Se även Svonni, Mikael (1996), "Skolor och språkundervisning för en 
inhemsk minoritet — samerna", i Kenneth Hyltenstam (red.) Tvåspråkighet med förhinder? Invand
rar- och minoritetsundervisning i Sverige. Lund. s. 156-158. 
3 För vidare läsning om lapp-skall-vara-lapp-politikens inflytande över den samiska skolgången 
se Pusch, Simone (1998a), "Nationalismen och kåtaskolan: Remissvaren till O. Bergqvists 
Förslag till kåtaskolreformen 1909-1912", i Peter Sköld & Kristina Kram (red.) Kulturkonfronta
tion i Lappmarken: Sex essäer om mötet mellan samer och svenskar. Umeå. s. 95-136; Pusch, Simone 
(1998b), Nomadskoleinspektörerna och soäaldarwinismen 1917-1945. Scriptum nr. 47. Forskningsar
kivet. Umeå Universitet. Umeå; Pusch, Simone (2000), "Nationalism and the Lapp elementary 
school", i Peter Sköld, & Patrik Lanttö (red.) Den komplexa kontinenten: Staterna på Nordkalotten 
och samerna i ett historiskt perspektiv. Umeå. s. 154-172. 
4 Lundmark, Lennart (2002), "Lappen är ombjtlig ostadig och obekväm": Svenska statens samepolitik i 
rasismens tidevarv. Umeå s. 64. Exempel på andra statliga utredningar som gjordes var bland 
annat, SOU 1923:51. Förslag angående lapparnas renskötsel; SOU 1924:58. Fattigvården bland 
lapparna. 
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betraktas som äkta samer.1 Med andra ord skulle samerna, speciellt de renskötände, 
skyddas och förhindras att ta del av det framväxande samhället. 

Renbeteskonventionen 1919 var en mellanstatlig överenskommelse angående 
rätten för renskötande samer i Sverige att flytta över norska gränsen. Den fick stora 
konsekvenser för den samiska befolkningen, som hade få möjligheter att påverka kon
ventionens utformning. De inblandade parterna tog inte någon större hänsyn till de 
samiska intressena. Resultatet var att antalet renar (enbart samiskägda) som fick föras 
in och betas i Norge begränsades och fixerades, vilket fick till följd att renantalet i de 
nordligaste områdena i Sverige blev för högt i förhållandena till betesmarkerna.2 Ren
beteskonventionen i kombination med goda renskötselår resulterade i att en tvångs-
förflyttning av nordsamer genomfördes, vilket fick konsekvenser för den samiska 
befolkningen i stora delar av svenska Såpmi.3 

Generellt för den lagstiftning som rörde samerna under undersökningsperioden 
var att den påverkades av kulturhierarkiska tankebanor och rasistiska idéer. De fick vid 
denna tid stor genomslagskraft när det gällde synen på urbefolkningar, däribland sa
merna, och legitimerade den förda politiken gentemot dem. 

Kulturhierarkiska tankebanor 

Under denna avhandlings undersökningsperiod var många vetenskapsmän, riksdags
politiker och andra inspirerade av kultur- och socialdarwinistiska eller lamarckistiska 
tankegångar. På senare år har en debatt angående kultur- och socialdarwinismen förts, 
i vilken bl.a. historikerna Dag Harald Jolle och Lennart Lundmark samt idéhistorikern 
Gunnar Broberg menar att det inte är darwinistiska tankebanor utan snarare lamarck
istiska som har påverkat den svenska samepolitiken. De anser att på det sätt som soci
aldarwinism används som förklaringsmodell idag blir den många gånger motsägelse
full.4 

Socialdarwinism bygger på Darwins biologiska evolutionslära om det naturliga 
urvalet. Med hjälp av den läran försökte man även förklara hur kulturer kunde vara 
olika. Socialdarwinismen tar inte hänsyn till att historiska, ekonomiska eller sociala 
faktorer kan ha påverkat ett samhälles utveckling.5 Darwinismen innebar att folkgrup
perna var bäst anpassade till den miljö som de levde i och därmed inte behövde ut

1 Lundmark (2002), s. 68. Se även Mörkenstam (1999) för en mer ingående diskussion angåen
de synen på vad en äkta same var. 
2 Lanttö (2000), s. 86-88. 
3 Marainen (1984), s. 26-29. 
4 Jolle, Harald Dag (1998), "Socialdarwinisme som historisk förklarings faktor", i Norsk historisk 
tidsskrift ni. 2. s. 199-202; Lundmark (2002), s. 15-17; Broberg, Gunnar (1988), "Lamarckismen 
i Sverige" i Ljychnos 1988. s. 159-199. 
5 Seymour-Smith, Charlotte (1986), Macmillan dictionayy of anthropology. London, s. 260. 
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vecklas vidare. Det nya med Darwins idéer var tankebanorna om det naturliga urvalet, 
vilket innebar att de som hade bäst förutsättningar överlevde och kunde fortplanta sig, 
och på så sätt fördes egenskaper över mellan generationerna.1 Enligt Jolle har utveck
lingen inom darwinismen skett genom förgreningar och inte linjärt. Raserna är skilda 
och är bäst anpassade till den miljö som de lever i och därför kan man inte placera 
raserna i förhållande till varandra.2 När dessa lägre utvecklade kulturer mötte högre 
utvecklade kulturer skulle de förstnämnda komma att gå under. Samernas levnadssätt 
var därför dömt att gå under i samband med mötet med industrialiseringen.3 Enligt en 
del av förespråkarna för socialdarwinismen var välfärdspolitiken fördärvlig, eftersom 
den bidrog till att folkgrupper med dåliga arvsanlag fick förutsättningar att fortleva, 
grupper som helst borde försvinna.4 Detta stämmer väl överens med tankebanorna 
angående det naturliga urvalet. Dåtida svenska vetenskapsmän och andra accepterade 
inte allt inom darwinismen, utan tog avstånd från en del tankebanor.5 

Lamarckismens förklaringsmodell innebär att biologiskt förvärvade egenskaper 
kan nedärvas och därefter bli en del i den biologiska utvecklingen. Den i sin tur kan 
ske både kontinuerligt och språngvis, både arv och miljö spelar roll, vilket också inre 
och yttre faktorer gör.6 Enligt lamarckismen har kulturer hunnit olika långt i utveck
lingen mot en högre civilisationsgrad.7 

Inom både socialdarwinismen och sociallamarckismen utgår man från en 
grundsyn som förutsätter att ett samhälle genomgår olika utvecklingsstadier för att i 
slutändan bli det fulländade samhället. Det finns flera modeller för hur kulturutveck
lingen är utformad, men gemensamt för dem är att de bygger på en grundidé om att 
samhällsutvecklingen sker i stadier.8 Utvecklings trappan har förekommit i både social
darwinismen och sociallamarckismen, men fungerat på olika sätt. Inom socialdarwi
nismen utvecklades kulturerna till att vara bäst lämpad till den miljö som människorna 
levde i, och i och med att det fanns många olika miljöer fanns det också många olika 
kulturer som kommit olika långt i utvecklingen. Det handlar dock inte om en linjär 
utveckling.9 Inom sociallamarckismen skedde utvecklingen linjärt, d.v.s. att kulturer 
utvecklades genom olika stadium för att i slutändan nå det högsta stadiet. Den ren-
skötande befolkningen hade enbart nått kulturstadiet nomadism och skulle inte klara 
av en övergång till ett mer "modernt" näringsfång. Det samhällssystem som bland 

1 J0lle(1998), s. 201. 
2 Ibid, s. 203. 
3 Pusch (1998b), s. 8. 
4 Eriksson (1975) s. 4-5. 
5 Pusch (1998b), s. 7. 
6 Broberg (1988), s. 162-163. 
7 Jolle (1998), s. 200-202. 
8 Klausen, Arne Martin (1984), Antropologins historia. Stockholm, s. 49-52. 
9 Pusch (1998b), s. 7-8. 
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annat Sverige representerade hade nått det högsta trappsteget i denna kulturutveck-
ling.1 

Enligt tidigare forskning av Lundmark fanns det minst tre olika varianter av 
socialdarwinism. Enligt en definition betraktades samerna som stora barn och olyckli
ga omständigheter ansågs vara orsaken till att de stannat upp i utvecklingen och där
med förblivit på en av de lägsta kulturnivåerna. En annan syn på samerna och varför 
de inte utvecklats gick främst ut på att samerna själva inte ville uppnå ett högre kultur
stadium och av ren envishet levde kvar på samma "primitiva" sätt som de gjort genom 
alla tider. Ett tredje synsättet som användes för att förklara varför inte samerna ut
vecklats som alla andra grupper var mer uttalat rasistiskt till sin karaktär, nämligen att 
samerna saknade de rätta egenskaperna för att kunna utvecklas och därmed avancera 
på kulturtrappan.2 Lundmark har förkastat dessa idéer och anslutit sig till Jolles idéer 
om att dessa tre synsätt motsäger varandra och att alla beslut inte kan placeras inom 
socialdarwinismen. Dessa tre exempel visar dock hur omfattande den socialdarwinis-
tiska förklaringsmodellen har blivit. Det socialdarwinistiska begreppet har blivit allom
fattande och därför många gånger värdelöst som analysverktyg.3 

Användandet av socialdarwinismen i beslutsprocessen har dessutom varit 
mycket inkonsekvent. Ibland har ett beslut varit förankrat i den socialdarwinistiska 
läran medan beslut andra gånger inte kan härröra från dessa tankebanor. Ibland var 
besluten rakt motsägelsefulla gentemot det socialdarwinistiska tankesättet.4 Det visar 
att andra tankebanor har bidragit till utformandet av samepolitiken. Svensk samepoli
tik kan inte heller betraktas som socialdarwinistisk därför att målsättningen inte var att 
förvägra samerna stöd, utan gick snarare ut på att bevara samerna som folkgrupp. Jolle 
menar att den svenska lapp-skall-vara-lapp-politiken inte kan kombineras med de 
socialdarwinistiska tankegångarna. Varför skulle man beskydda en ras som var anpas
sad till den miljö som de levde i? Däremot blir lapp-skall-vara-lapp-politiken mer för
ståelig ur ett sociallamarckistiskt synsätt.5 Denna politik var inspirerad av rasidéerna 
och även stereotypiseringar fick här större betydelse.6 Även om lapp-skall-vara-lapp

1 Jolle (1998), s. 200-202. Jfr Eriksson, Gunnar (1983), "Darwinism and Sami legislation", i 
Birgitta Jahreskog (ed.) The sami national minority in Smden. Uppsala, s. 90-91. 
2 Lundmark, Lennart (1998b), "Samerna och den svenska rasismen", i Såpmåi nr. 3-98. s. 29. 
Lundmark redogör för dessa tankegångar även i Lundmark, Lennart (1998a), s. 92-94. Jfr även 
Broberg, Gunnar (1982), "Lappkaravaner på villovägar: Antropologin och synen på samerna 
fram mot sekelskiftet", i Lychnos 1981-82. Uppsala, s. 66-67. Enligt Broberg fanns det två 
åsiktslinjer när det gällde synen på samerna vid tiden kring sekelskiftet 1900. Antingen skulle 
den samiska gruppen assimileras i det svenska samhället eller överleva som renskötare med 
hjälp av samhällets storebrorsmentalitet, vars målsättning var att hjälpa samerna. 
3 Lundmark (2002), s. 16-17. 
4Pusch (1998a), s. 95. 
5 Jolle (1998), s. 206-207. 
6 Lundmark (2002), s. 63 och 74. 
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politiken var mer uttalad rasistisk till sin karaktär är det dock viktigt att komma ihåg 
att även de kulturhierarkiska tankebanorna var det. 

Oavsett om man använder sig av en socialdarwinistisk eller en sociallamarckis-
tisk förklaringsmodell för lagstiftning eller andra åtgärder riktade mot samerna, finns 
det kulturhierarkiska tankesättet hela tiden med. Tanken att den vite mannen befann 
sig på ett högre stadium än andra folkgrupper var inte någon ny ide som presenterades 
i och med darwinismen eller lamarckismen, utan den hade européerna hävdat i flera 
hundra år.1 Jag har därför valt att betrakta svensk samepolitik vid 1900-talets början 
som en kulturhierarkisk politik, där den samiska kulturen nedvärderas och betraktas 
som mindre värd i jämförelse med det västerländska levnadssättet som fanns bland 
svenskar i övrigt. Kulturhierarkism är också ett uttryck för en rasistisk politik. Senare i 
samband med lapp-skall-vara-lapp-politiken blev nomader betraktade som tillhöriga 
en lägre kultur och samerna var därmed också betraktade som en lägre stående ras.2 

Riksdagsmän och andra som deltog i utformningen av regelverket kring samerna och 
deras samhälle i allmänhet och skötesrensystemet i synnerhet har varit inspirerade av 
tankebanor som jag redogjort för ovan, oavsett om de ska kategoriseras som social-
och kulturdarwinism eller som sociallamarckism. Det kan till viss del också vara ele
ment från de två olika ismerna. 

Fas 1 : Skötesrensystemet i samband med 

andra renbeteslagen 1 898 

I samband med den första renbeteslagen hade det kulturhierarkiska tankesättet börjat 
få genomslagskraft bland politikerna och deras syn på den samiska befolkningen präg
lades av detta. Vid diskussioner angående den första renbeteslagstiftningen 1886 var 
det tydligt att det i Sverige och Norge fanns två skilda åsiktslinjer angående icke-
samers rätt att äga renar. I Sverige var myndigheterna tveksamma till att låta bofasta 
praktisera renskötsel, men kunde tillåta att de fick äga renar.3 De bofastas renägande 
motiverades med att det var bättre att samer som inte ägde några eller ägde få egna 
renar kunde förbli inom renskötseln genom vård av andras renar.4 Enligt det kulturhi
erarkiska tankesättet kunde samerna enbart överleva som renskötande nomader och 
därför var det viktigt att de fick förutsättningar att fortsätta bedriva renskötsel, och då 
var det av mindre betydelse vem som ägde renarna. I Norge var myndigheterna för ett 
förbud för icke-samer att äga skötesrenar, däremot skulle fastboende samer, där sär
skilda skäl fanns, få äga skötesrenar. Ett förbud för icke-samers renägande infördes i 

1 Jolle (1998), s. 198 och 203. 
2 Lundmark (2002), s. 122. 
3 Berg (2000), s. 193-195; Mörkenstam (1999), s. 83. 
4 Riksdagstryck 1917. Kungl. Maj:ts proposition nr. 169. s. 23-24. 
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samband med reindriftsloven 1897.1 Skötesrenägandet reglerades inte i Sverige i sam
band med 1886 års renbeteslag, men behandlades återigen i samband med den utred
ning som tillsattes 1895. 

I samband med den utredning, som låg till grund för renbeteslagen 1898, hade 
uppfattningen om skötesrensystemet förändrats och ståndpunkten var att samerna 
missgynnades i sin egen näring på grund av de bofastas rätt att äga ett obegränsat antal 
renar. De bofastas renantal ansågs ha ökat på bekostnad av samernas eget renantal och 
enligt riksdagen fungerade renskötarna mer som avlönade drängar än som självständi
ga renskötare.2 

Tvärtom hade i många fall tillökningen i de bofastas hjordar skett på lapparnas bekost

nad och bidragit att utarma dessa och förvandlat lappen från renägare till vaktare av bo

fastas renar.3 

Dessa iakttagelser förorsakade en kursändring i politikernas syn på skötesrensystemet, 
och det var inte längre av godo att samerna livnärde sig genom att ta hand om andras 
renar. Det var främst i Norrbotten som problemen fanns, eftersom en form av bul-
vanrenskötsel hade uppstått, där renskötarna fungerade som drängar till hem
mansägarna. En del icke-samiska hemmansägare hade låtit sina renhjordar expandera i 
så hög grad att renskötarna helt och hållet försörjde sig på inkomsten av sköteslegan 
och var helt beroende av böndernas renhjordar.4 Samerna, framförallt renskötarna, var 
för sin bärgning helt i händerna på hemmansägarna och underkastade deras goda vilja 
och därför skulle bofastas renägande begränsas. 

Utifrån ovanstående argument ansåg riksdagen att renskötarna skulle bli själv
ständiga och livnära sig på sina egna hjordar. Andra argument som framfördes för en 
begränsning av bofastas renägande var att om samernas egna renar var i minoritet 
inom hjorden, innebar det att renskötarna blev försumligare i sin vård av renarna. 
Detta kunde på sikt resultera i konflikter inte bara mellan renskötande samer och icke-
renägande bofasta, utan också i konflikter mellan sistnämnda grupp och renägande 
bofasta.5 Myndigheterna förutspådde att intressemotsättningar kunde uppstå mellan 
grupperna och genom lagstiftningen skulle detta förhindras. Det innebar att skötes
rensystemet reglerades för första gången i samband med renbeteslagen 1898. 

1 Berg (2000), s. 193-195. 
2 Riksdagstryck 1917. Kungl. Maj:ts proposition nr. 169. s. 24. 
3 Ibid, s. 24. Citatet kommer ursprungligen från förarbetena till 1898 års renbeteslag. 
4 Ibid, s. 24. Med bulvanrenskötsel avsågs en renskötsel där samerna skötte om renarna, men 
var anställda av de bofasta. Det var ett sätt för de bofasta att kringgå lagstiftningen, eftersom 
de inte var berättigade till att utöva renskötsel. Uppgifterna kommer ursprungligen från förar
betena till 1898 års renbeteslag. 
5 Ibid, s. 24. 
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Kursändring (renbeteslagstiftningen 1898) 

De tankar som fötts i mitten av 1890-talet om att renskötande samer missgynnades av 
bofastas renägande, resulterade i en begränsning av icke-samers rätt att äga renar i 
samband med renbeteslagen 1898. Det fanns dock inga begränsningar för bofasta att 
äga renar som begagnades som dragdjur.1 Från början var det tänkt att även dragre
narna skulle omfattas av förbudet. Genom en sådan begränsning skulle inte inhys-
ningsfolk och andra arbetare kunna äga renar. De var för sin försörjning mer eller 
mindre beroende av denna rättighet.2 Dessa grupper skulle missgynnas och därför 
reglerades inte ägande av korrenar eller dragrenar på något sätt.3 Däremot begränsades 
det övriga renägandet att enbart gälla i Norrbotten och renägaren måste dessutom 
bruka eller äga en jordbruksfastighet och bo inom länets lappmarker.4 

Inom Norrbottens län må derjemte lapp, som uteslutande sysselsätter sig med rensköt

sel, tills vidare hafva under sin vård jemväl andra renar, som tillhöra annan än lapp, de-

rest renegaren är bosatt inom länets lappmark och der eger eller brukar jordbruksfastig

het. (...) Renägare, hvilken lemnat renar i vård åt lapp, har i fråga om dessa renar ena

handa förpligtelser enligt denna lag, som lappen för sina renar5 

När det gällde antalet renar som en icke-same i Norrbottens län tilläts äga infördes 
inte några begränsningar. 

Carl Lindhagen, som då tillhörde det liberala partiet, motionerade i andra kam
maren 1898 om att en reglering av högsta tillåtna renantal borde genomföras, men han 
fick inte gehör för sina åsikter.6 Bekymret med för högt renantal bland bofasta icke-
samer ansågs vara ett lokalt problem. Utskottet hade funnit att det främst var inom 
Arvidsjaurs socken som de bofastas renägande bredde ut sig och därmed ansågs en 
begränsning inte vara berättigad.7 

1 Svensk författningssamling 1898:66. Lag om de svenska lapparnes rätt till renbete i Sverige. 
Stockholm. 
2 Riksdagstryck 1898. Riksdagens skrivelse nr. 132. s. 22. 
3 Ibid, s. 22. 
4 Svensk författningssamling 1898:66. 
5 Ibid. 
6 Riksdagstryck 1898. Motion nr. 215 i Andra Kammaren, s. 10. Carl Lindhagen var borgmästare 
i Stockholm och hade mycket kontakter med den samiska befolkningen i södra Västerbotten. 
Han var aktiv inom den svenska samepolitiken och skrev flera motioner angående samerna och 
deras situation. 1897-1899 var han aktiv inom liberalerna för att mellan 1900-1907 vara aktiv 
inom det liberala samlingspartiet Mellan 1909-1916 och 1924-1940 ingick han i den socialde
mokratiska riksdagsgruppen. 1917, 1919-1921 och 1923 var han aktiv för den socialdemokra
tiska vänstergruppen. 1922 var han vänstersocialistisk vilde. Se Tvåkammarriksdagen 1867-1970 
ledamöter och valkretser. band 1 (1988). Stockholm, s. 133. 
7 Riksdagstryck 1898. Lagutskottets udåtande nr. 66. s. 28. 
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Ett annat argument för att inte genomföra en begränsning var att skötesrensystemet 
gynnade det norrbottniska jordbruket, eftersom bönderna därigenom hade tillgång till 
animalisk föda. Bönderna kunde därför fokusera helt på utvecklandet av jordbruket.1 

Det är en förändring i synsättet, att bönderna prioriterades framför strävanden att 
bevara samerna som renskötande nomader. 

Förhållningssättet var inte enhetligt när det gällde inställningen till att bevara 
skötesrensystemet i Norrbotten. Alla var inte odelat positiva till bevarandet av skötes
rensystemet, utan förespråkade att totalförbudet även skulle gälla Norrbottens län. Det 
kan kopplas till de tankebanor som hade börjat etableras, nämligen att samerna som 
ras enbart kunde överleva som nomadiserande renskötare och därför ville myndighe
terna förhindra att ett lapproletariat uppstod som skulle belasta fattigvården.2 Enligt 
en pastor från Jokkmokksområdet skulle det norrbottniska jordbruket utvecklas bättre 
om enbart samer fick praktisera renskötsel.3 "Därigenom skulle renskötseln bevaras åt 
lapparna och de bofasta bli tvungna att sig till fördel vinnlägga sig om sitt jordbruk, 
framför allt ladugårds skötseln."4 Det var tydligt att en del bofasta var mer intresserade 
av renskötselnäringen än av jordbruksnäringen, vilket innebar att den sistnämnda när
ingen inte utvecklades på ett sätt som var önskvärt. Genom ett skötesrenförbud skulle 
myndigheterna tvinga den svenska befolkningen att engagera sig i jordbruket och på så 
sätt få till stånd en effektiv utveckling inom denna sektor. Återigen är det tydligt att 
samma argument kunde utnyttjas på ett såväl positivt som negativt sätt, beroende på 
vad man hade för inställning till samerna och bönderna i Norrbotten. 

De skilda åsikterna för eller emot ett bevarande av skötesrensystemet resultera
de i olika regelverk för länen. I Västerbotten, Jämdand och Härjedalen genomfördes 
ett totalförbud, men i Norrbottens län var det även fortsättningsvis tillåtet för bofasta 
att äga renar. Den särlagstiftning som gällde för Norrbotten skulle enbart gälla tills 
vidare och målsättningen var att riksdagen i sinom tid skulle förbjuda de bofasta att 
äga renar även i detta län.5 Motiveringen till att ha skilda lagar för länen var att i 
Norrbotten ansågs skötesrenarna vara ett viktigt och oundgängligt komplement till 
jordbruket.6 Totalförbudet för icke-samer att äga renar för icke-samer i Jämdands och 
Västerbottens län kan också betraktas som ett utslag för de paternalistiska tankeba
norna som då var rådande. Genom förbudet skulle den samiska befolkningen förhind
ras att komma i kontakt med den övriga befolkningen, och på så sätt inte lockas till att 
överge det samiska levnadssättet till förmån för det svenska. 

Denna lag ligger sedan till grund för de utredningar som senare antogs under 
1910-talet och som syftade till att revidera skötesrensystemet. Under 1910-talet var 

1 Riksdagstryck 1917. Kungl. Maj:ts proposition nr. 169. s. 25. 
2 Lundmark (2002), s. 109. 
3 Riksdagstryck 1917. Kungl. Maj:ts proposition nr. 169. s. 26. 
4 Återges i: Riksdagstryck 1917. Kungl. Maj:ts proposition nr. 169. s. 26. 
5 Riksdagstryck 1917. Kungl. Majrts proposition nr. 169. s. 23. 
6 Riksdagstryck 1898. Lagutskottets utlåtande nr. 66. s. 275. 
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målsättningen för en del riksdagsledamöter att förbudet även skulle gälla för Norrbot
ten. 

Fas 2: Problemet skötesrenar i Norrbotten 

1912-1918 

Efter 1898 års renbeteslag kom det inte några större protester med anledning av skö-
tesrensystemets förändring. Under 1910-talet ökade engagemanget för skötesrenfrågan 
och skötesrensystemet debatterades, såväl på riks- som på lokalnivå, vilket främst 
berodde på socialdemokraterna Carl Lindhagens och Ernst Hages motion 1912 om 
bofastas rätt att äga skötesrenar. De framförde åsikten att bofastas rätt att äga skötes
renar borde upphävas eller begränsas starkt, eftersom renskötarna var de stora förlo
rarna.1 Denna motion utgjorde startskottet för den debatt som skulle pågå i ett tjugotal 
år. I motionen framfördes tankegångar som liknade dem Lindhagen hade presenterat i 
sin motion angående skötesrensystemet 1898. 

Bakgrunden till motionen 1912 var en resa som Lindhagen och Hage gjorde 
under sommaren 1911 i Arvidsjaursområdet, där det enligt dem framkom att renskö
tarna undanträngdes från renskötselnäringen av bofasta renägare. 

Två rika hemmansägare hade nu där monopoliserat renskötseln samt nedlagt kapital i 

tusentals renar och af denna affär skördade de stora inkomster. Lapparne undanträng

des härigenom i sin själfständiga näring, de kapitalistiska renhjordarna utträngde deras 

djur från betesmarkerna på flerahanda sätt. (...) I stället för att själfa drifva renskötsel 

med egna renar fìngo lapparne allt mer taga anställning såsom vaktare af de bofastes re

nar.2 

I renbeteslagen från 1898 framkommer det att bofastas rätt att äga renar i Norrbotten 
skulle få fortsätta att existera tills vidare. Det var formuleringen tills vidare som Lindha
gen och Hage ville ha upphävd. De menade att utredarna av 1898 års renbeteslag mås
te ha varit medvetna om att formuleringen kunde användas som ett kryphål för icke
samiska renägare och därför haft för avsikt att förbjuda systemet i Norrbottens län i 
framtiden och att det nu var hög tid att införa detta förbud.3 Den renskötande samiska 
befolkningen hade blivit hårt trängd av ett undantagstillstånd som var tänkt att möjlig
göra för fattigare renskötare att fortsätta inom renskötseln. 

Lagutskottet som beredde ärendet gick delvis på samma linje som motionärer
na, men var tveksamma till ett totalförbud och förespråkade istället en begränsning av 

1 Riksdagstryck 1912. Motion nr. 209 i Andra Kammaren, s. 4. 
2 Ibid, s. 3. Exemplet kommer från Arvidsjaursområdet, men det finns liknande fall i Gällivare
området. Se s. 103. 
3 Ibid, s. 4. 
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bofastas renantal. Lagutskottets argument var att renarna ofta var betydelsefulla för 
böndernas överlevnad samt att deras renägande ökade förståelsen mellan renskötarna 
och de bofasta. Många tvister och misshälligheter kunde undvikas genom skötesren-
systemet.1 Lagutskottet konstaterade samtidigt att: "(•••) all rättsgrund saknades för 
bofastas anspråk att för av dem i affärssyfte hållna renhjordar erhålla betesrätt på 
andra jordägares mark."2 Lagutskottets förslag om en begränsning av bofastas renantal 
bifölls av andra kammaren men avslogs av första kammaren, bland annat med hänvis
ning till de renägande bönderna i svenska Tornedalen.3 Motiveringen från första 
kammaren var att om tornedalsbönderna inte fick behålla sina renar skulle de kunna 
känna sig åsidosatta i jämförelse med de finska grannarna öster om Torneälven som 
hade rätt att äga skötesrenar.4 Den finska befolkningens renägande legitimerade sålun
da ett renägande även väster om Torneälven. Vid denna tidpunkt var renskötseln i 
Tornedalen formellt sett olaglig. Det är först i samband med renbeteslagen 1928 som 
det lagstiftades angående koncessionsrenskötseln i Tornedalen, om "svenska" torne-
dalsbönders rätt att äga renar och vilka skyldigheter och rättigheter de hade i samband 
med renägandet. 

Lindhagens och Hages motion resulterade inte i någon förändring 1912, men 
1913 motionerade de återigen i samma ärende. Denna gång hade de frångått principen 
om att ett totalförbud skulle införas och förespråkade i enlighet med lagutskottets 
tidigare förslag en begränsning av bofastas renantal. Deras förslag var att maximalt 20 
procent av samebyns totala renmängd skulle kunna ägas av icke-samer. En sådan re
glering skulle enligt motionärerna inte påverka förhållandet mellan de renskötande 
samerna och de bofasta.5 De bofasta skulle kunna fortsätta att äga renar, samtidigt 
som begränsning skulle vara till den renskötande befolkningens förmån. 

Lagutskottets behandling av motionen resulterade i ett förslag att skötesrensys-
temet borde utredas för att utröna om och i vilka områden en begränsning av bofastas 
renantal var berättigad. Utredningens resultat skulle presenteras för riksdagen vid ett 
senare tillfälle.6 Båda kamrarna biföll lagutskottets förslag. 

I lagutskottets udåtande från samma år framkommer det att ledamöterna ansåg 
att formuleringen från 1898 års renbeteslag hade varit av sådan karaktär att undantaget 
var tänkt att upphöra inom sinom tid.7 Lagutskottet var således nu inne på liknande 
tankegångar som Lindhagen och Hage framfört 1912. Ett annat skäl som redovisas 
var att renantalet inom Norrbottens län var för högt för regionens naturliga betesre

1 Riksdagstryck 1912. Lagutskottets utlåtande nr. 28. s. 8-9. 
2 Ibid, s. 8. 
3 Riksdagstryck 1917. Kungl. Maj:ts proposition nr. 169. s. 28. Jag kommer inte att behandla 
koncessionsrenskötseln i Tornedalen särskilt ingående. Tornedalsböndernas renägande är än 
idag en komplex fråga. 
4 Riksdagstryck 1917. Första kammarens protokoll nr. 20. s. 11. 
5 Riksdagstryck 1913. Motion nr. 192 i Andra kammaren, s. 7. 
6 Riksdagstryck 1913. Lagutskottets utlåtande nr. 7. s. 13. 
7 Ibid, s. 29. 
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surser och att en reduktion av renantalet därför i första hand borde drabba de bofasta 
renägarna och inte de renskötande samerna. Därför borde en utredning tillsättas för 
att dra upp riktlinjer för hur skötesrensystemet skulle se ut för att alla involverade 
parter skulle tillfredsställas.1 I skrivelsen framgår det vidare att riksdagen inte föresprå
kade ett totalförbud utan enbart en begränsning. Ett totalförbud skulle kunna rubba 
det goda förhållandet mellan bofasta och samer och återigen poängteras det att de 
bofasta i de övre delarna av Tornedalen var beroende av möjligheten att hålla skötes
renar.2 I skrivelsen framförs med andra ord samma argument som utgjorde motivering 
för första kammaren att yrka ett avslag på motionen 1912. Utredningen inleddes 1913 
och presenterades 1916 för berörda parter. Denna utredning skulle resultera i genom
gripande förändringar i skötesrensystemet och dess uppbyggnad. 

Problemet utreds: nya förslag 

I jämförelse med tidigare utredningar där skötesrensystemet behandlades, är det up
penbart att uppfattningen om skötesrensystemet och dess betydelse hade förändrats. 
Riksdagsledamöterna arbetade nu för att renägandet skulle vara ett samiskt "privilegi
um", eftersom renskötselrätten enbart var menad för den samiska befolkningen. Det 
var samernas egenskaper som renskötare som legitimerade "privilegiet".3 Enligt dåti
dens uppfattning var nomadlivet en förutsättning för den äkta renskötseln, vilket i sin 
tur var en förutsättning för att särrättigheter skulle kunna tilldelas de renskötande 
samerna.4 Därför kunde inte en icke-samisk grupp tillåtas äga renar. Hittills hade den 
bofasta ickesamiska befolkningen i Norrbottens län kunnat nyttja sig av det samiska 
"privilegiet", genom att även deras renar hade betesrätt på jord som inte ägdes av dem 
själva. Den bofasta befolkningen var beroende av renskötarna för att kunna nyttja 
denna möjlighet. Det var viktigt att begränsa de bofastas renägande, eftersom de kun
de kombinera de olika näringarna med stöd av lagstiftningen från 1898. Den ena när
ingen betraktades därmed som samisk och den andra som svensk. Det var också ett 
steg i försöken att hålla kvar samerna som nomader i fjällen och förhindra deras assi
milering i det svenska samhället. Enligt en ren darwinistisk tankegång skulle man inte 
hjälpa svaga grupper att klara sig. De grupperna var redan anpassade till den miljö som 
passade dem bäst, och hade få förutsättningar att klara sig i andra miljöer. 

Det var därför viktigt att begränsa de bofastas renägande så att samerna fick 
ultimata förutsättningar att bedriva renskötsel. Att finna en fungerande lagstiftning för 
bruket med skötesrenar var mycket komplicerat genom att även många samer ägde 
skötesrenar. Myndigheterna var tvingade att besluta vilka som skulle vara berättigade 

1 Riksdagstryck 1913. Riksdagens skrivelse nr. 30. s. 5-6. 
2 Ibid, s. 5. 
3 Riksdagsttyck 1917. Första kammarens protokoll nr. 51. s. 8. 
4 Mörkenstam (1999), s. 106. 
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att äga ett obegränsat antal renar. Dessa åtgärder resulterade i en första definition av 
vem som var att betrakta som same. Denna definition hade sin tillämpning i Norrbot
ten, eftersom det endast var där som skötesrensystemet för icke-samer var legalt.1 Om 
man inte införde en begränsning av vilka som skulle räknas som samer, skulle heller 
inte den nya lagen kunna efterlevas. Det var därför betydelsefullt för alla parter att 
veta vilka som inkluderades i den samiska gruppen. Genom att särskilja en viss grupp 
människor från den övriga befolkningen och dra upp tydliga gränser, skapades det 
även möjligheter att föra en viss typ av politik. Den grupp som utskiljs tillskrivs med
vetet eller omedvetet vissa egenskaper, som legitimerar en särlagstiftning gentemot 
dem.2 Detta genomfördes i och med lagrevisionen 1917 eftersom det i propositionen 
definierades, vilka som hade rätt att äga ett obegränsat antal skötesrenar och därmed 
blev klassade som samer, även om de inte livnärde sig på renskötsel. Den del av pro
positionen som handlade om skötesrenar och som senare låg till grund för lagrevisio
nen 1917, hade sin bas i den utredning som genomfördes angående skötesrensystemet. 

Med 1917 års lagrevidering förändrades förutsättningarna för böndernas ren-
ägande och en begränsning av högsta tillåtna antal renar infördes. Begränsningen blev 
densamma som förespråkats av Carl Lindhagen redan vid stiftandet av 1898 års renbe
teslag, men som aldrig genomfördes, nämligen högst 20 vuxna renar per bofast.3 

Inom Norrbottens län må tillsvidare den, som ej är lapp (...) hava renar under vård av 

lapp, som huvudsakligen sysselsätter sig med renskötsel (...) dock må ej för sådan ren

ägare djurens antal överstiga tjugu, kalvar under ett års ålder häri ej inbegripna.4 

Ägaren kunde dock ansöka hos länsstyrelsen om att få äga ett högre renantal, dock 
maximalt 50 renar. Om renägaren upphörde med att äga eller bruka sin jordbruksfas
tighet, skulle han också avveckla sitt renägande inom ett år.5 

Det förekom likafullt farhågor om att skötesrensystemet trots regleringen ändå 
skulle kunna utnyttjas av de bofasta. Även om begränsningen skulle vara 20 renar per 
person fanns det möjligheter för de bofasta att kringgå reglerna genom att upprätta 
renmärken för flera personer inom samma familj. En reglering som var baserad på 20 
renar per hushåll eller familj ansågs vara bättre.6 I lagrevisionen 1917 fastställdes det 

1 Mörkenstam (1999), s. 90 och 106. Jfr Lundmark (1998a), s. 113. Lundmark menar att det 
inte handlade om att skapa en definition av vem som var same utan enbart att bestämma vilka 
som skulle inneha renskötselrätt. 
2 Mörkenstam, Ulf (2000), "'Rennäring är en förutsättning för samisk kultur': Föreställningar 
om samiskhet i offentlig svensk samepolitik 1952-1977", i Peter Sköld & Patrik Lanttö (red.) 
Den komplexa kontinenten: Staterna på Nordkalotten och samerna i ett historiskt perspektiv. Umeå. s. 262. 
3 Riksdagstryck 1898. Motion nr. 215 i Andra Kammaren, s. 10. 
4 Svensk författningssamling 1917:337. Lag angående ändring i vissa delar av lagen den 1 juli 1898 
om de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige. Stockholm. 
5 Ibid. 
6 Brev till lappfogden J. Hultin från Walter Murray•, den 21 november 1914. LNNA, serie E 2:1b, 
HLA. 
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återigen att för att en icke-same skulle få äga renar krävdes det att han/hon skulle 
bruka eller äga en jordbruksfastighet som låg väster om lappmarksgränsen.1 

I propositionen reglerades också sköteslegan. Det drogs upp riktlinjer för en 
minimisköteslega och det fastslogs att de bofasta skulle erlägga den till lappfogden, 
som i sin tur ersatte samerna.2 

Den, som vill begagna sig av denna rätt, som i detta mom. avses, har att varje kalender

år i maj månad hos lappfogden anmäla antalet renar, kalvar för året ej inbegripna, som 

han har under lapps vård, samt vårdarens namn. I samband därmed skall för varje an

mäld ren erläggas dels sköteslega för löpande kalenderåret med belopp, (.. .).3 

Lappfogden fick härigenom ytterligare en möjlighet att få kontroll över samerna och 
deras liv. Både samerna och de bofasta icke-samiska renägarna i Norrbottens län mot
satte sig detta förslag, eftersom det innebar ett ingrepp i det system som de etablerat 
mellan sig och som de hade ömsesidig nytta av. Individuella ekonomiska uppgörelser 
mellan grupperna nästintill omöjliggjordes, när sköteslegan reglerades av lappfogden. 
Både renskötande samer och skötesrenägare protesterade mot de ingrepp som försla
get skulle få i lokalsamhället. 

Samebyarnas reaktioner 

Samerna hade få möjligheter att göra sina röster hörda angående den föreslagna för
ändringen av lagen. Renskötarna i Gällivare socken fick information om proposition 
nr. 169, vid ett lappfogdesammanträde den 29 december 1916. Lappfogden förvänta
de sig att renskötarna samma dag skulle ta ställning till de nya förslagen angående skö-
tesrensystemet, vilket de också gjorde i Sörkaitum och Mellanbyn. 4 Norrkaitumsa-
merna å sin sida begärde att få uppskov med sitt uttalande till ett senare sammanträde, 
vilket beviljades.5 Renskötarnas möjligheter att sätta sig in i den nya lagstiftningen och 
vilka konsekvenser den skulle få för dem var minimala. Renskötarna själva hade ofta 
endast mötestiden på sig för att diskutera och komma med ett yttrande.6 Detta förfa
ringssätt var inte på något sätt speciellt för denna proposition, utan var ett allmänt sätt 
att höra renskötarna på. Renskötarnas åsikter var ofta splittrade vid lappfogdens sam

1 Svensk författningssamling 1917:337. 
2 Riksdagstryck 1917. Kungl. Maj:ts proposition nr. 169. s. 8-9. 
3 Svensk författningssamling 1917:337. 
4 Utdrag ur protokollfört vid sammanträde med lapparna i Gellivare i tingshuset i Gellivare kyrkoby den 29 
december 1916. LNNA, serie A 1:1, HLA. Lappfogden hade regelbundna sammanträden med de 
renskötande samerna, där han bland annat lämnade information och inhämtade deras yttran
den om t. ex. lagförändringar, upprättade renlängder och utförde en del andra administrativa 
uppgifter. Vid detta lappfogdesammanträde behandlades hela proposition nr. 169 1917. 
5 Ibid. 
6 Sjölin, Rolf (1992), Sameroch samefrågor i svensk samepolitik: En studie i ickemakt Gällstad. s. 156. 
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manträden, eftersom det inte gavs utrymme för dem att diskutera förslagen sinsemel
lan innan de var tvungna att presentera en ståndpunkt.1 Samerna hade inget inflytande 
över de frågor som berörde dem och länsstyrelsen hade ofta beslutat tvärtemot vad 
samerna kom fram till vid de gemensamma sammanträdena.2 Renskötargruppens syn
punkter framfördes även ofta av andra än dem själva. 

Lappfogden rapporterade till Kungl. Maj:t att renskötarnas farhågor var över
drivna och att förhållandet mellan renskötarna och de bofasta inte skulle förändras 
nämnvärt vid en reglering av systemet.3 Lappfogden framförde vad han själv ansåg var 
det bästa och inte vad renskötarna själva tyckte. Samerna själva var medvetna om detta 
förfaringssätt, vilket ett brev till konungen tyder på: 

Eders Kungl. Maj:ts Befallningshavande utredning synes framgå, att vi icke kunnat full

ständigt uttrycka våra tankar och framlägga våra åsikter i denna vår livsfråga, försöka vi 

genom denna skrivelse, som för oss klargjorts av oss en trovärdig person, förnya våra 

framställningar och motivera dem på följande sätt.4 

Renskötarna var således medvetna om att lappfogden inte alltid rapporterade deras 
åsikter och har ibland försökt kringgå hans agerande genom olika skrivelser ställda 
direkt till kungen. Vad sådana skrivelser har haft för inverkan på besluten är svårt att 
utröna idag, speciellt om man tar hänsyn till det förhållningssätt som rådde gentemot 
samerna. 

Vi lappar själva, som framlevt hela vårat liv som renskötare, och som ha vårt levebröd 

där uppe i fjällen, vi blir aldrig några auktoriteter, vårt ord gäller intet emot dessa her

rars, som kanske blott någon kort tid som gäster vistats bland våra fjäll.5 

Detta kan sägas ha haft en generell giltighet för alla samiska frågor under den aktuella 
undersökningsperioden. Samernas egna ord och erfarenheter var inte speciellt värde
fulla för myndighetspersoner. Samerna framförde likafullt sina uppfattningar om vilka 
konsekvenser som en förändring av skötesrensystemet skulle få för dem. Det är up
penbart att de försökte påverka sin egen livssituation, och att det fanns en medveten
het om att lappfogden inte alla gånger var eniga med dem. Argumenteringen för beva
randet av skötesrensystemet gick i hög grad ut på att både visa den sociala och eko
nomiska betydelsen, som de ansåg att systemet hade. 

Ett av argumenten från renskötarnas sida för att de bofasta skulle få äga renar, 
var att det skapade ett ömsesidigt beroendeförhållande mellan grupperna. Norrkai-

1 Ruong, Israel (1971), "Förhållandet mellan samerna och staten", i Samer i Lunds konsthall. 

Lund. s. 11. 
2 Ibid, s. 11-12. 
3 Brev daterat i Kiruna den 23 januari 1917från J.O. Holm. LNNA, serie E 3:1, HLA. 
4 Till Konungen från lapparna i Sörkaitum. Justitiedepartementets arkiv. Konselj akt den 19 juni 
1917, nr. 5. Riksarkivet (RA). Stockholm. 
5 Riksdagstryck 1917. Andra kammarens protokoll nr. 70. s. 70. Citat är hämtat från en same 
som senare var närvarande vid samernas första landsmöte i Östersund 1918. 
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tumsamerna ställde sig kritiska till den tänkta begränsningen och föreslog istället att de 
bofasta skulle få äga högst 100 renar, kalvar ej inräknade. Som motivering anförde 
norrkaitumsamerna att lagen om att begränsningen på maximalt 20 fullvuxna renar 
skulle bli alltför sträng mot de bofasta, som i sin tur skulle säga upp den goda relation 
som existerade till renskötarna. En begränsning av renantalet skulle rent av kunna 
resultera i konflikter mellan de båda grupperna.1 Det fanns en rädsla för att de bofasta 
inte skulle vara intresserade av att äga skötesrenar, när högsta tillåtna renantal var så 
lågt satt. Gustav Park2 anslöt sig till denna åsikt och menade att skötesrensystemet var 
betydelsefullt för relationen mellan renskötarna och bönderna.3 

Samerna i Sörkaitum och Mellanbyn ansåg att en inskränkning i de bofastas rätt 
att äga renar skulle leda till sämre relationer. Sörkaitum- och mellanbysamerna var 
positivt inställda till skötesrensystemets uppbyggnad och dess funktion som det var 
före lagrevisionen 1917 och motsatte sig därför en förändring.4 De befarade att om 
inte de bofasta fick hålla ett högre skötesrenantal än 20, skulle de helt och hållet upp
höra med att äga renar.5 Samerna i Sörkaitum och Mellanbyn var oroliga för vilka 
ekonomiska följder en förändring av systemet skulle få för dem: 

Det finns ej så få exempel på att fjällappar, vilkas renhjord nedgått till 40 å 50 djur, och 

som således varit på väg att bli utfattiga, genom att mottaga skötesrenar funnit sin bärg-

ning och förblivit ekonomiskt oberoende. Skulle denna möjlighet varit stängd genom 

lagbestämmelse, hade ej annat återstått än att de antingen måste blifva bosatta fiskar

lappar eller arbetare eller kanske än hellre i mer eller mindre grad beroende av det all

männa. Att vår ekonomi sammanhänger oskiljaktigt med de bofastas ekonomiska in

tressen och är beroende av deras, kan ingen av oss förneka, ty vi vet att t.ex. bland Mel

lan- och Västerbyns lappar inom Gällivare socken, bestående av 26 familjer, finnas en

dast 6 å 7 familjer, som kunna reda sig utan skötesrenar.6 

Sörkaitum- och mellanbysamerna poängterade det som myndigheterna förespråkat vid 
införandet av 1898 års renbeteslag, nämligen att det var bättre att renskö tar familj er 
livnärde sig på skötesrenar, än att de lämnade renskötseln. Renskötarna återanvände 
riksdagens egna formuleringar för att visa vilken effekt en eventuell förändring skulle 

1 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med Norrkaitumsamerna i Moskojärvi 11/1-1917. LNNA, 
serie A 1:1, HLA. 
2 Gustav Park, 1886-1968. Park var drivande i samiska frågor under större delen av 1900-talet. 
Han var utbildad småskolelärare, men valde att läsa vidare i teologiska ämnen, varefter han 
också prästvigdes. Han var komminister i Glommersträsk, och senare kyrkoherde i Stensele. Se 
Svenskt biografiskt lexikon: band 28 (1992-1994). Stockholm, s. 719-721; Lanttö (2000), s. 28. 
3 Svenska samernas landsmöte i Östersund5-9februari 1918 (1918), Uppsala, s. 53. 
4 Utdrag ur protokollfört vid sammanträde med lapparna i Gellivare i tingshuset i Gellivare kjrkobj den 29 
december 1916. LNNA, serie A 1:1, HLA. 
5 Ibid. 
6 Till Konungen från lapparna i Sörkaitum. Justitiedepartementet. Konseljakt den 19 juni 1917, nr. 
5. RA. Vid denna tidpunkt kallades Sörkaitum för Västerbyn av samerna själva. 
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få.1 Det faktum att man var ekonomiskt beroende av en annan folkgrupp för sin över
levnad verkar inte ha varit problematiskt för dem själva. Viljan att fortsätta med ren
skötseln har varit större. Även renskötarna i Arjeplogsområdet betonade den ekono
miska betydelsen av skötesrensystemet. De framhöll också att den sociala betydelse 
som systemet hade var viktig, om det skulle vara möjligt att fortsätta bedriva rensköt

sel.2 

Men den svåraste följden för oss fjällappar af ett sådant förbud vore utan tvifcel den, 

att det goda förhållande, som nu råder mellan de bofasta och oss därigenom helt säkert 

skulle fördärfvas. Det är af synnerligen stort värde för oss att veta, att när vi kommande 

flyttande från eller till fjällen vi med säkerhet kunna påräkna de bofastas hjälp vid före

fallande behof.3 

Det är uppenbart att samerna i dessa områden har varit oroliga för vilka konsekvenser 
en förändring av skötesrensystemet kunde få för dem. Det har dock funnits renskötare 
från andra områden, som hade en helt annan inställning till skötesrensystemet. Ren
skötarna i de mer nordligt liggande samebyarna, däribland Vittangi, Talma och dåva
rande Kaalasvuoma och Rautasvuoma, ställde sig positiva till en begränsning av de 
bofastas högsta tillåtna renantal och framförde att ett sådant beslut inte påverkade 
relationerna mellan de olika befolkningsgrupperna.4 Det förekom således skilda reak
tioner från olika samebyar. 

De olika förhållningssätten till de bofastas renar från renskötarnas sida kan 
delvis förklaras med den typ av renskötsel som praktiserades i respektive sameby. De 
mer nordligt belägna samebyarna i förhållande till de i Gällivare socken bedrev en mer 
extensiv form av renskötsel och hade inte tillåtelse att flytta in med svenskägda renar 
till Norge under sommarhalvåret. Det skälet försvårade för renskötarna att ansvara för 
bofastas skötesrenar. Många av dessa familjer hade etablerade verddeförhållanden, 
som i stor utsträckning fyllde samma funktion som skötesrensystemet, vilket kan för
klara deras ställningstagande. Deras relationer till den omgivande befolkningen skulle 
inte förändras nämnvärt i samband med att förutsättningarna för skötesrensystemet 
förändrades. De överenskommelser som låg till grund för den senare antagna renbe
teskonventionen innebar att skötesrensystemet nästintill upphörde att existera i detta 
område. Det var alltså den mellanstatliga politiken angående renbetesrätten i Norge 
respektive Sverige, som försvårade ett icke-samiskt renägande i norr. Samerna i Gälli

1 Till Konungen från lapparna i Sörkaitum. Justitiedepartementet. Konseljakt den 19 juni 1917, nr. 

5. RA. 
2 Till Konungen från lapparna i A.rjeplogs socken. Justitiedepartementet. Konselj akt den 19 juni 1917, 

nr. 5. RA. 
3 Ibid. 
4 "Protokoll fóri vid sammanträde med samerna i Talma, Rautasvuoma och Kaalasvuoma i Vittangi 15-16/1 

1917. LNNA, serie A 1:1. HLA. 
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vare socken hade vid den aktuella tidpunkten i stort sett upphört att flytta med renar
na till den norska kusten under sommarhalvåret. 

Det fanns en del renskötande samer som framförde argument om att skötes-
rensystemet hade en negativ inverkan på renskötseln, genom att den inte kunde bedri
vas på ett effektivt sätt på grund av att skötesrenantalet var för stort. Renskötarna 
ansåg att systemet borde förändras så att en rationellare renskötsel kunde bedrivas.1 

De hade alltså samma uppfattning som motionärerna om den negativa inverkan skö
tesrenarna hade på renskötarnas livsföring. Myndigheterna fick därmed argument från 
en samisk grupp som stödde deras egen uppfattning. Denna grupp var dock i minori
tet, i debatten som följde i Gällivare socken framkom det att majoriteten var för att 
skötesrenar skulle tillåtas. Samernas möjligheter att framföra sina åsikter begränsades 
huvudsakligen till det lokala planet.2 

Det fanns alltså lokala skillnader bland aktiva renskötare om värdet av skötes-
rensystemet. Skötesrensystemet behandlades även vid samernas första landsmötet i 
Östersund 1918. 

På efterkälken: samernas landsmöte 1918 

Vid samernas första landsmöte 1918 i Östersund behandlades frågan om skötesrensys
temet. Landsmötet hölls tidsmässigt efter det att proposition nr. 169 bifallits av båda 
kamrarna3, varför landsmötets ställningstagande inte hade någon betydelse för ut
formningen av systemet. Det handlade om en bedömning av en lagförändring som 
redan var genomförd. Gustav Park och landsmötet hade en kluven inställning till lag
revisionen 1917, eftersom vissa delar av den välkomnades medan andra förkastades. 

Det som enligt Gustav Park var positivt med det nya regelverket kring skötes
rensystemet var att sköteslegan fastställdes centralt, vilket innebar att de bofasta inte 
kunde ge skambud till renskötarna för vården av renar.4 Lagstiftarna hade med tanke 
på den rådande uppfattningen om samerna sett till att de inte skulle kunna bli utnytt
jade av bofasta icke-samiska renägare. Parks uppfattning har därmed delvis inte varit i 
överensstämmelse med gällivaresamernas uppfattning, eftersom de var för individuella 
överenskommelser. 

Vid landsmötet framlade Park en motion om skötesrensystemet som resultera
de i en resolution, som påtalade de negativa effekter som lagstiftningen förde med sig. 

1 Årsberättelse 1912. LNNA, serie B 3:1, HLA. 
2 Uppman (1978), s. 141. 
3 Se avsnittet riksdagens behandling och åtgärder. Där går jag närmare in på att kammarleda
möterna var splittrade och att vissa delar av propositionen aldrig antogs. Se även Mörkenstam 
(1999), s. 115. 
4 Svenska lapparnas landsmöte i Östersund den 5-9 februari 1918 (1918), s. 52. Gustav Park var inbju
den till landsmötet i egenskap av särskilt kunnig i skolfrågan. Han var inte inblandad i själva 
planeringen av landsmötet. 
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Landsmötets ställningstagande var att de nya bestämmelserna angående skötesrensys-
temet omyndigförklarade alla renskötare i och med att sköteslegan skulle erläggas till 
lappfogden, som i sin tur ersatte renskötarna. 

Nu gör bestämmelsen ifråga honom istället till ett omyndigt barn med lappfogden så

som förmyndare över honom. Att ingen nomad med en smula självaktning kan finna 

sig i något så absurt och förödmjukande borde väl ha varit en självklarhet för lagstifta

ren (...). Men enligt ifrågavarande lagbestämmelse skall emellertid nomaden- rensköta

ren behandlas såsom en idiot eller ett omyndigt barn och lappfogden skall vara hans 

målsman.1 

Samerna vid landsmötet var eniga om att det var enklast om utbetalningen skedde 
direkt till dem och inte via lappfogden.2 Den formen av uppgörelse hade fungerat bra 
tidigare, fram till och med att den reviderade lagen trädde i kraft 1917. Genom att 
sköteslegan reglerades till ett fast belopp som utbetalades av lappfogden omöjliggjor
des individuella överenskommelser och viktiga aspekter på uppgörelserna som hade 
med skötesrenarna att göra gick förlorade. En institutionalisering av systemet hade 
skett. Denna paragraf i lagstiftningen fungerade därefter som ett kontrollinstrument 
för lappfogden, eftersom han då kunde överblicka skötesrenhjordarnas storlek och att 
lagen efterlevdes bland de berörda parterna. 

Den officiella samiska inställningen vid landsmötet var att utbetalningen liksom 
tidigare borde ske till renskötarna och att lappfogden inte skulle fungera som mellan
hand. Däremot är det tydligt att renskötarnas uppfattning om skötesrensystemets vara 
eller inte vara varierade i stor utsträckning, vilket hade med renskötselmetod och om
rådestillhörighet att göra. Merparten av samerna i Gällivare var för bruket med skötes
renar, men en oenighet hade funnits om hur många renar varje bofast skulle få äga. 
Många var rädda för att ett alltför lågt tillåtet renantal för de bofasta skulle resultera i 
att de upphörde med att hålla renar hos renskötarna. Den andra intressenten i skötes
rensystemets framtid, icke-samiska skötesrenägare, var också aktiva i debatten för att 
försöka påverka utformningen av bestämmelser på detta område. 

Bofastas inställning 

Skötesrenägandet för den icke-samiska befolkningen var sammankopplat med inneha
vet eller brukandet av en jordbruksfastighet. Vid övergång till annat huvudsakligt när
ingsfång eller försäljning av jordbruksfastigheten skulle reninnehavet avvecklas. Lag
stiftningen från 1898 hade inte fått genomslag fram till 1911, eftersom många som 
enligt lagen inte var berättigade till att äga renar fortfarande gjorde det. 

1 Svenska lapparnas landsmöte i Östersund den 5-9 februari 1918 (1918), s. 53. Texten återger en mo
tion inlämnad av Park, som landsmötet enhälligt beslutade att ställa sig bakom. 
2 Ibid, s. 56. 
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Tabell 1. Renägandet inom Gällivare socken 1911.1 

Socken Lagligt renägande 
personer 

Olagligt renägande 
personer 

Totalt renägande 
personer 

Gällivare 220 pers 55% 180 pers 45% 400 pers 100% 

Källa: Kungl. Maj:ts proposition nr. 169. 1917. 

Av tabell 1 framgår det att nästan hälften av alla som ägde skötesrenar inte var berätti
gade till det. Enligt de bofasta renägarna var de ekonomiskt beroende av renarna för 
sin överlevnad. Förutsättningarna att försörja sig skulle försämras om skötesrensyste-
met förbjöds.2 Utifrån en sådan argumentation skulle man kunna tro att det var den 
delen av jordbruksbefolkningen som hade det sämst ställt som borde inneha renar. 
Det var dock det omvända förhållandet som gällde, nämligen att de bofasta som hade 
en mer solid ekonomisk ställning var de som ägde skötesrenar.3 Systemet med fast
ställd sköteslega har gynnat den rikare gruppen av bofasta skötesrenägare.4 

Andra argument som den bofasta gruppen framförde för ett bevarande av skö-
tesrensystemet påminde om renskötarnas argument. Skötesrensystemet bidrog till att 
man hade ett gemensamt intresse, vilket resulterade i bättre relationer mellan befolk
ningsgrupperna. De bofasta hänvisade också till de konsekvenser renskötarna skulle 
ställas inför om systemet förbjöds, bland annat att de skulle få ekonomiska problem, 
vilket för en del renskötare skulle innebära att de var tvingade att överge renskötseln 
och bli bofasta.5 Det är intressant att bofasta renägare var starkt involverade i frågan 
om hur renskötarna skulle klara sig ekonomiskt utan skötesrenar. Det var trots allt ett 
faktum som inte på något sätt påverkade skötesrenägarna, förutom att de förlorade 
skötarna till sina skötesrenar. Det dolda motiv som inte framkom offentligt i debatten 
var att de själva var direkt beroende av renskötarna för att kunna äga renar. 

De bofasta framförde också att det var bättre att renskötarna hade hand om 
deras skötesrenar än att de till exempel försörjde sig på fiske.6 Bofasta skötesrenägare 
anknöt därmed till de argument som riksdagen själv använt sig av under 1880-talet och 
en bit in på 1890-talet i sina motiveringar för bevarandet av skötesrensystemet. Den 
bofasta befolkningen var däremot knappast påverkad av de kulturhierarkiska tankeba
norna. För dem handlade det först och främst om att få ha kvar möjligheten att äga 
renar. 

1 Antalet renägande bönder har naturligtvis förändrats löpande med både uppgångar och ned
gångar, när det gäller dem som lagligt ägde renar. 
2 Riksdagstryck 1917. Kungl. Maj:ts proposition nr. 169. s. 34. 
3 Ibid, s. 34. 
4 Se kapitel 6. 
5 Brev till konungen 18/2 från hemmansägare i Gällivare. Justitiedepartementet. Konseljakt den 19 
juni 1917, nr. 5. RA. 
6 Ibid. 
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För att ytterligare påvisa vilka negativa effekter ett förbud mot skötesrensystemet skul
le få, hänvisade skötesrenägarna inte enbart till de egna intressena utan även till sam
hällsnyttan. Man menade att om rätten till skötesrenar togs bort skulle många renskö
tare inte klara sig inom renskötseln och därmed bli en ekonomisk börda för samhäl
let.1 

Lagstiftningen syftar till att ge samerna en näring inom vilken de kan leva utan betung

ande kostnader för samhället. Samiskt bosättande anses både vara föranlett av och ska

pa fattigdom.2 

Renskötarna skulle i hög grad bli beroende av understöd, vilket skulle påverka samhäl
lets totala ekonomi. Därför ansåg de bofasta att det var bättre att bevara systemet. 
Man framförde åsikten att de fattigare renskötarna hade stor nytta av skötesrenarna 
eftersom de fick begagna sig av dem som drag- och klövjedjur. De hade även rätt att 
ta vara på den mjölk som vajorna gav.3 Ett annat argument som framfördes var att de 
renskötare som hade skötesrenar i sin hjord var mer noggranna renskötare än de som 
inte hade det.4 

Erfarenheten har visat, att de lappar, som inneha skötesrenar, hava noggrannare tillsyn 

om sina renar, än andra. Ty då den bofaste märker, att lappen är vårdslös i renvården, 

flyttar han sina renar till annan lapp. Detta gör att lappar, som hava de bofastes renar i 

sin vård, måste beflita sig om renvården, ty det skulle vara stor förlust för dem, att för

lora hundratals skötesrenar, för vilka en säker årsinkomst erhålles.5 

Eftersom båda grupper hade ett intresse av en fungerande renskötseln, hade en ömse
sidig relation byggts upp, där det var viktigt för renskötarna att visa de bofasta att 
deras renar var i god vård hos dem. Både samer och bönder verkar ha varit eniga om 
att det rådande systemet fungerade mycket bra och att en eventuell förändring skulle 
kunna förändra förhållandet mellan grupperna i negativ riktning. Om skötesrensyste
met förbjöds skulle det enligt grupperna resultera i att antalet tvister och oenigheter 
mellan parterna riskerade att öka.6 

Vi hafva funnit, att detta, att en lapp sköter renar åt en bofast är till stor nytta icke blott 

för en bofast, som har god inkomst däraf utan är äfven till stort gagn för lappen. Lap

pens och den bofastes intressen stöta ofta tillsammans på ett sådant sätt, att det är väl 

1 Allmänt möte i Killinge 18/7-1914. Justitiedepartementet. Konseljakt den 19 juni 1917, nr. 5. 
RA. [Detta argument framfördes av folkskolläraren O. Forsman.] 
2 Mörkenstam (1999), s. 91. 
3 Allmänt möte i Killinge 18/7-1914. Justitiedepartementet. Konseljakt den 19 juni 1917, nr. 5. 
RA. [Detta argument framfördes av Viktor Appelkvist, hemmansägare och skötesrenägare, i 
Gällivare.] 
4 Ibid. [Detta argument framfördes av folkskolläraren O. Forsman.] 
5 Ibid. [Detta argument framfördes av folkskolläraren O. Forsman.] 
6 Brev till konungen 18/2 1916 från hemmansägare i Gällivare. Justitiedepartementet. Konselj akt den 
19 juni 1917, nr. 5. RA. 
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behöfligt, att allt sådant undvikes, som kan skärpa motsättningen, hvilken annars lätt 

kan leda till strider, processer och tvister, som endast kunde bli till skada för båda par

terna. (...) Sådana gemensamma ekonomiska intressen finnas nu mellan de bofasta lap

parna öfver allt i länet just genom att de bofasta få hafva renar i vård hos lapparna. 

Skulle detta förbjudas, vore det därmed också enligt vår övertygelse i allmänhet slut på 

detta goda förhållande.1 

Det framkommer att skötesrensystemet hade en stor social betydelse för parterna, 
även om den främsta anledningen var mer ekonomisk till sin natur. Bofasta hänvisade 
till att den goda relationen skulle upphöra, om de inte fick äga renar. Deras uppfatt
ning var att behovet av att få hjälp från varandra reducerade antalet konflikter. Dessa 
argument är konkreta exempel på det som avses med positiv reciprocitet, nämligen att 
så länge två grupper hade något gemensamt fanns det en god relation, men när det 
gemensamma intresset försvinner kan en negativ reciprocitetsrelation utvecklas istället. 

Genom att en del hemmansägare själva idkade renskötsel, var deras ställnings
tagande helt naturligt. De förespråkade systemets tidigare utformning, eftersom det 
utgjorde ett viktigt komplement till deras egen näringsverksamhet och gynnade dem 
på ett helt annat sätt än vad det nya systemet skulle göra. Om deras renantal begränsa
des skulle också deras möjligheter att fortsätta med renskötsel minska. 

Bofasta hade generellt inte något emot att fjällsamer ansvarade för skötesrenar. 
Däremot var inställningen mer splittrad angående skötesrenar i skogs samisk vård. 
Skogssamernas rätt att ansvara för skötesrenar var starkt kritiserad. För den svenska 
staten var det inte alldeles självklart att den skogssamiska kulturen skulle få förutsätt
ningar att fortleva.2 

En del bofasta skötesrenägarna försvarade dock skogsrenskötseln och menade 
att ett förbud skulle innebära att många skogssamer skulle bli utfattiga.3 På de allmän
na möten, som hölls i bondbyarna under sommaren 1914 i det skogssamiska distriktet 
i Gällivare socken, framkom däremot andra åsikter. Den fjällsamiska renskötseln var 
den renskötselform som en del skötesrenägare ansåg skulle prioriteras. Skogsrenarna 
ansågs göra stor skada för hemmansägarna och om deras antal inte minskade kunde 
näringsgrunden för hela byar förstöras.4 Enligt en del bofasta borde skötesrenar 

1 Brev till konungen 18/2 1916 från hemmansägare i Gällivare, justitiedepartementet. Konseliakt den 
19 juni 1917, nr. 5. RA. 
2 Skogssameutredningen (1997), s. 47 och 53. 
3 Brev till konungen 18/2 1916 från hemmansägare i Gällivare. Justitiedepartementet. Konselj akt den 
19 juni 1917, nr. 5. RA. 
4 Allmänt möte i Purnu den 26/ 7-1914. Justitiedepartementet. Konseljakt den 19 juni 1917, nr. 5. 
RA. [Uttalandet gjordes av Johan Johansson, bolagsåbo i Storberget, som inte ägde några egna 
renar.]; Allmänt mòte i Nattavaara den 26/7-1914. Justitiedepartementet. Konselj akt den 19 juni 
1917, nr. 5. RA. [Uttalandet gjort av J. A. Edman, hemmansägare och skötesrenägare i Natta
vaara.] 
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främst finnas i fjällsamisk vård, eftersom de då gjorde mindre skada för dem.1 Man 
framförde också åsikten att skogsrenar skulle förbjudas, eftersom de förstörde betet 
för de egna husdjuren.2 Här motiveras ett förbud mot skogs samiska skötesrenar av att 
de var konkurrenter om betet för de bofastas egna husdjur: "Det bleve mycket större 
vinst, om renarne icke funnes, ty då kunde de bofaste hava fiere husdjur."3 

Det fanns alltså en grupp bland dem som inte ägde egna skötesrenar som var 
emot bruket av skötesrenar och ville att de skulle avskaffas. De hade inget att vinna på 
om systemet fick fortsätta att existera. De gynnades snarare om skötesrensystemet 
förbjöds, eftersom det totala renantalet inom området då eventuellt skulle minska och 
antalet renskador då också reduceras. De som inte var skötesrenägare hade svårt att 
enas om en gemensam ståndpunkt angående skötesrenarnas vara eller inte vara. En del 
ansåg att ett totalförbud vore det bästa, medan andra enbart ansåg att antalet renar 
borde begränsas.4 Det säger sig nästan självt att de som ägde renar var för skötesren
systemet, men åsikterna var skilda när det gällde vilken grupp av renskötande samer, 
fjällsamer eller skogssamer, som skulle ha rätt att ansvara för dem. 

Uppfattningarna om skötesrensystemets vara eller inte vara varierade alltså i 
den bofasta befolkningen, men mycket hängde samman med vilken relation de själva 
hade till de renskötande samerna. Om de ingick i en balanserad reciprocitetsrelation, 
var de ofta mer rädda om relationen till renskötarna. Men det fanns hemmansägare 
utan skötesrenar, som var positivt inställda till skötesrensystemet och pläderade för ett 
bevarande av det. För dem som var mer negativt inställda har renarna främst utgjort 
en konkurrent till deras egna näringsfång. Den negativa reciprocitetsformen var där
med också representerad i lokalsamhället Gällivare socken. 

Böndernas egen renskötsel 

Det finns bevis som visar att bönderna själva praktiserade renskötsel. En bofast skö
tesrenägare beskrev tydligt hur han bedrev renskötsel och vilka problem han ställts 
inför.5 Ytterligare en bofast berättade att han och hans två söner skötte om sin egen 

1 Allmänt möte i Purnu den 26/7-1914. Justitiedepartementet. Konseljakt den 19 juni 1917, nr. 5. 
RA. [Uttalandet gjort av L. H. Johansson, hemmansägare i Hakkas. Det framkommer dock inte 
om han är renägare eller ej. Carl Johan Mikkelsen åbo i Talvirova, instämde i åsikten, att det 
enbart borde vara fjällsamer som skulle få ansvara för skötesrenar.] 
2 Ibid. [Uttalandet gjordes av Jonas Johansson, hemmansägare i Storberget.] 
3 Ibid. [Uttalandet gjordes av O. V. Våhlström, hemmansägare i Hirvasvaara. Av uttalandet 
framkommer det indirekt att han inte var skötesrenägare.] 
4 Ibid; Allmänt möte i Nattavaara den 26/7-1914. Justitiedepartementet. Konselj akt den 19 juni 
1917, nr. 5. RA. 
5 Allmänt möte i Nattavaara den 26/7-1914. Justitiedepartementet. Konseljakt den 19 juni 1917, 
nr. 5. RA. [Uttalandet är gjort av Erik Nilsson, hemmansägare och skötesrenägare i Vuoddas.] 
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renhjord och även hade 40 skötesrenar åt andra bofasta under sitt ansvar.1 Det som 
framkommer är att det inte var skogssamer som ansvarade för skogsrenarna utan att 
det var hemmansägarna själva.2 En del riksdagsledamöters farhågor om att det fanns 
bofasta ickesamer som bedrev renskötsel och fick stora inkomster av det, har därmed 
kunnat styrkas. Argumentering kring skötesrensystemets betydelse för samernas över
levnad kan ibland enbart ha varit ett officiellt argument. En del av de bofasta renägar
na utnyttjade sig av argumentet för att försöka bevara sin egen renskötselform som 
inte var legaliserad. De utnyttjade det samiska "privilegiet" för sin egen del och var 
rädda att förlora den möjligheten genom det nya system som utredarna presenterat. 
Renskötarnas situation kan därmed ha varit ganska ovidkommande för hemmansägar
na, om de inte hade varit beroende av dem på något sätt. 

En del av skötesrenägarna hade, för att inte bryta mot lagen, anställt samer som 
ansvarade för djuren. Det stärker de farhågor som flertalet av riksdagsledamöterna 
hade, nämligen att samerna fungerade som avlönade drängar istället för självständiga 
renskötare. Det finns ett tydligt exempel där renskötaren visserligen var same, men 
inte hade egna renar i den hjord han ansvarade för. 

Suorra hade varit i Nattavaara 25 år uteslutande sysselsatt med renskötsel och vore gift 

med en lappkvinna. Jämte sina två söner skötte han 800 renar, tillhörande bofaste i or

ten. Sina egna renar hade han hos fjällapparne.3 

Suorra hade därmed en möjlighet att vara renskötare och försörja sig helt på skötesre
nar, emedan hans egna renar antagligen var för få för att bilda underlag för försörj
ning. Han var alltså anställd som dräng av bofasta icke-samiska renägare. Det var inte 
heller en tillfällig lösning, utan verkar ha pågått under en längre tid, närmare bestämt i 
ett kvarts sekel. Att livnära sig på att vårda andras renar har därmed varit fullt möjligt 
och ett alternativ för de renskötare vars renhjordar var för små för att kunna livnära 
sig på. 

Den första förändringen av skötesrensystemet 1898 resulterade inte i några 
större protester från lokalbefolkningen i Gällivare socken. Förändringen som rörde 

1 Allmänt möte i Nattavaara den 26/7-1914. Justitiedepartementet. Konseljakt den 19 juni 1917, 
nr. 5. RA. [Uttalandet är gjort av Jöns Nilsson, hemmansägare och skötesrenägare i Vuoddas.] 
Det finns andra undersökningar som visar på samma sak, nämligen att det förekom att bofasta 
själva praktiserade renskötsel. Se t.ex. Öberg, Tore (1999), Sjocksjock: En etnologisk dokumentation 
av ett nybygge i ljule lappmark. Duoddaris 13. Jokkmokk, s. 15. 
2 Hultblad, Filip (1968), Övergången från nomadism till agrar bosättning i Jokkmokks socken. Acta 
Lapponica 14. Stockholm. Hultblad visar genom sina undersökningar i Jokkmokks socken att 
bland många av nybyggar familj erna fanns det samiskt påbrå, dels genom giftermål, men även 
genom att samerna själva kunde ta upp nybyggen. 
3 Allmänt möte i Nattavaara den 26/7-1914. Justitiedepartementet. Konseljakt den 19 juni 1917, 
nr. 5. RA. [Uttalandet är gjort av en renskötare, Per Persson Suorra i Nattavaara. Suorra var 
antagligen fjällsame, men han hade av olika orsaker flyttat till skogsområdet och där blivit 
skötesrenskötare.] 
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vilka som hade laglig rätt att äga renar hade inte heller haft stor genomslagskraft: i Gäl
livare socken. När utredningen på 1910-talet startade hänvisades det till situationen i 
Arvidsjaursområdet, men det är tydligt att skötesrensystemet också var mycket utbrett 
i Gällivareområdet. Därför kan inte problematiken kring icke-samers renägande klas
sas som ett lokalt problem, utan snarare som ett regionalt problem. I samband med 
den utredning1 som föranledde lagrevisionen 1917, försökte berörda grupper få gehör 
för sina åsikter. Utredarna och kammarledamöterna hade dock inte tagit hänsyn till 
lokalbefolkningens uppfattning i någon större utsträckning, utan de båda kamrarna 
biföll propositionen. De berörda i området hänvisade i sin argumentering till de socia
la och ekonomiska konsekvenser som en lagförändring skulle få. Enligt dem skulle de 
goda relationerna upphöra genom att ingen längre hade något att tjäna på dem. Båda 
parter var också eniga om att antalet konflikter dem emellan skulle öka. 

En strategi från parternas sida tycks ha varit att återanvända riksdagens egna 
formuleringar från 1898 för att få gehör för sina egna idéer. Befolkningen har inte 
passivt accepterat förändringarna, utan försökte lång tid efteråt påverka utvecklingen, 
vilket kommer att framgå längre fram. Samtidigt är det tydligt att det var det egna 
intresset i rennäringen som ofta styrde ställningstagandena. Skogssamernas situation 
var mer utsatt än fjällsamernas, eftersom de vistades året om i skogsområdet, samtidigt 
som det finns tecken på att de bofasta föredrog att ha sina renar i vård hos fjällsamer-
na. Det faktum att myndigheterna inte betraktade skogssamerna som riktiga samer kan 
ha påverkat lokalbefolkningens syn på de olika samiska grupperna. Det som också 
framkommit är att gällivaresamernas inställning till utredningen i själva verket inte helt 
stämde överens med den offentliga inställningen till skötesrensystemet från samernas 
sida. En annan instans som fick uttala sig i samband med utredningen som tillsattes 
1913 var fattigvårdsstyrelsen. 

Myndighetspersonal, däribland fattigvårdsstyrelsen i Gällivare socken, var tillräckligt 
insatta för att kunna uttala sig om skötesrensystemets framtid. Den uppfattning som 
fattigvårdstyrelsen hade stämmer väl överens med de uppfattningar som fanns angå
ende samerna och deras överlevnadsmöjligheter vid denna tidsperiod. De styrande på 
lokal nivå har varit inspirerade av kulturhierarkiska tankebanor, fastän de haft mer 
kontakt med renskötarna och antagligen större kunskap om dem än vad flertalet riks
dagsledamöter hade. Det är inte helt osannolikt att en del av ledamöterna inom fattig
vårdsstyrelsen hade egna skötesrenar. De argument som fattigvårdsstyrelsen framförde 
för ett bevarande av systemet påminner i mångt och mycket om samernas och de 
bofastas argument. Bland annat befarade fattigvårds styrelsen att 3A av alla renskötar-

1 Utredningen av skötesrensystemet gjordes under 1910-talet och återfinns i konseljakt, den 19 
juni 1917, nr. 5. RA. 
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familjer i Gällivare socken skulle ruineras om skötesrensystemet förbjöds, eftersom de 
var direkt beroende av det för sin fortsatta existens.1 

Fattigvårdsstyrelsen hävdade också att när en same inte längre kunde livnära sig 
på renskötseln går det fort utför med honom och hans familj. "Erfarenheten visar 
nämligen tydligt, att det i allmänhet går fort utför med lappen, så snart han icke kan få 
sin anständiga bärgan genom renskötseln."2 Det kan ha varit en strategi från fattig
vårdsstyrelsen att ansluta sig till de allmänna idéströmningarna i området i skötesren-
frågan och därmed styrka behovet av skötesrenar för att förhindra ett totalförbud av 
systemet. Beslutsfattarna hade ofta bakomliggande intressen som påverkade deras 
ställningstagande i samiska frågor.3 Ledamöterna i fattigvårdsstyrelsen kan dock ha 
varit påverkade av de kulturhierarkiska tankebanorna angående samerna och deras 
möjlighet till fortsatt utveckling. 

Fattigvårdsstyrelsen betonade också att bönderna var beroende av skötesrensys
temet, eftersom det möjliggjorde deras fortsatta arbete inom jordbruket och att deras 
binäringar inte kunde åderlåtas mera. Det som skötesrenarna inbringade till hushållet 
var en nödvändighet för böndernas överlevnadsmöjligheter. 

Genom ett dylikt ingrepp i ortens näringsliv skulle även den bofastas ekonomiska ställ

ning och självständighet i hög grad rubbas, undergrävas och äventyras. Ägandet av nå

got eller några tiotal renar i lappens vård betyder i själva verket mycket mera för den 

bofaste än vad man vid ett hastigt påseende kan ana. Hemmets matförråd tillföres här

igenom ett avsevärt och välbehövligt tillskott av köttföda, familjen beredes möjlighet till 

varma och billiga vinterskodon varjämte en del kontanter inhöstas för sålda hudar och 

renstekar.4 

Fattigvårdsstyrelsen framförde också att klagomålen mot skötesrensystemets utbred
ning i området var starkt förstorade och överdrivna.5 För fattigvårdstyrelsen har det 
varit viktigt att försvara de bofastas rättighet att äga renar och de har indirekt klarlagt 
vilka ekonomiska kostnader fattigvården i socknen skulle få om ett totalförbud inför
des. Fattigvårdsstyrelsen visade också att förbudet skulle drabba alla samhällsklasser 
mer eller mindre. Deras argument om vilken betydelse skötesrenar hade för den all
männa ekonomin och hur viktiga skötesrenarna var för de bofasta påminner mycket 
om de argument som framfördes 1898 om varför skötesrensystemet skulle få fortsätta 
finnas kvar inom Norrbottens län. Det var betydelsefullt för samerna men även för 
bönderna. Det verkar ha funnits en tendens när det gäller skötesrenfrågan att de in
blandande först har motiverat hur ett totalförbud skulle påverka den samiska befolk-

1 Brev till konungen från Fattigvårds styre Isen i Gällivare 1916. justitiedepartementet. Konseliakt den 
19 juni 1917, nr. 5. RA. 
2 Ibid. 
3 Uppman (1978), s. 112. 
4 Brev till konungen från Fattigvårds styrelsen i Gällivare 1916. Justitiedepartementet. Konselj akt den 
19 juni 1917, nr. 5. RA. 
5 Ibid. 
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ningen, men för att verkligen göra argumentationen stark har de även betonat vilka 
konsekvenser det kunde få för den ickesamiska befolkningen. 

Om myndigheterna på lokal nivå var för skötesrensystemet, hur stämde då deras upp
fattningar överens med politikernas uppfattning på central nivå. Vad hade riksdagsle
damöterna för inställning till samerna i allmänhet och skötesrensystemet i synnerhet? I 
lagrevisionen 1917 var det inte enbart skötesrensystemet som utreddes utan främst 
samernas övergång till bofasthet, och hur myndigheterna skulle förhindra detta. De 
flesta, merparten av de aktiva i svensk samepolitik, verkade ha åsikter angående sa
mernas möjligheter till fast boende, men desto färre om skötesrensystemet och därför 
handlade kammardebatterna mest om förstnämnda punkt. I debatterna fanns även 
allmänna diskussioner om samerna som folkgrupp, vilket ger en bild av hur riksdags
ledamöternas resonerade kring dem. 

I debatten 1917 framkom det i båda kamrarna att ett antal av ledamöterna ställ
de sig kritiska till det sätt som renskötarna blivit hörda på angående de förslag som 
presenterades i proposition nr. 169. Det som ifrågasattes var den korta beredningsti
den på ett par timmar som renskötarna hade fått och kritikerna ansåg att under en så 
kort tid var det svårt att ta ställning till lagförslaget. Enligt kritikerna hade renskötarnas 
egna åsikter inte fått någon betydelse för utredningen, eftersom utredarna inte tagit 
vederbörlig hänsyn till dem. De hänvisade också till att inte ens riksdagen skulle vara 
kapabel att fatta beslut i olika ärenden efter så korta beredningstider: 

Men om det sätt att höra dem är det allra bästa, vad tjänar det då till att höra dem, när 

man icke följer deras eget råd? Detta hörande har ju nämligen lett till att åtminstone de 

allra flesta lapparna protesterat.1 

Hur har de hörts? Jo, det har kommit en lappfogde eller annan ämbetsman, som sam

mankallat lapparna till ett sammanträde vid en marknad eller annan utsatt tidpunkt. Där 

har denna digra lag föredragits. Jag vädjar till kammaren, om att det finnes rim och re-

son i att vänta, att folk som icke äro vana att tagas med sådana här lagparagrafer, skola 

på rak arm kunna sätta sig in i innebörden av ett dylikt komplex. De 'yttranden', som 

det här är fråga om, äro i realiteten utan varje värde. Knappt ens riksdagen skulle vara i 

stånd att avgiva ett verkligt omdöme om ett lagförslag efter en sådan 'granskning' som 

man under en kort stund tillåtit för lapparna.2 

1 Riksdagstryck 1917. Andra kammarens protokoll nr. 70. s. 67. [Uttalandet gjort av Carl Lind
hagen, socialdemokratiska vänstergruppen] 
2 Ibid, s. 56. [Uttalandet gjort av Herr Wikström, liberala samlingspartiet.] 
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En del av kammarledamöterna ifrågasatte därmed inhämtandet av de samiska åsikter
na, eftersom de ansåg att samerna inte hade blivit hörda på ett rättvist sätt. Därmed 
ifrågasatte de sanningshalten och värdet i de yttranden som inkommit i frågan. En 
medvetenhet om att lappfogden inrapporterade om vad han ansåg vara det bästa ver
kar ha funnits hos en del aktiva politiker. För denna grupp har samernas egna åsikter 
varit betydelsefulla och de verkar ha varit beredda att vid lagstiftningstillfället ta hän
syn till dem och deras åsikter. För denna grupp av kritiker var det viktigt att samerna 
själva skulle få vara delaktiga i utformning av sin egen framtid. 

En sak torde dock stå klar för alla, och det är, att det blott är en enkel gärd av rättvisa 

mot lapparna, om riksdagen ger dem tillfälle att yttra sig över den föreslagna lagen, som 

på det intimaste berör såväl lapparnas ekonomi som deras särskilda kultur. Låt dem få 

vara med och avgöra sitt eget öde. Det är fråga om en lag av den allra djupaste sociala 

och humanitära innebörd. Insatsen här är ett litet folks framtid och utveckling.1 

Inom riksdagens båda kamrar fanns det också en grupp som var mera negativt inställd 
till samernas förmåga att fatta egna beslut. Det framkommer tydligt att en del kam
marledamöter ansåg att mötena med renskötarna var viktiga i allmänhetens ögon, men 
att värdet av vad som framkom vid dem var av mindre betydelse. Mötenas främsta 
uppgift var att tillgodose kraven från de grupper som förespråkade att samerna skulle 
ha ett eget inflytande. 

Icke därför att jag har någon stor tro på, att lapparna skulle äga förmåga att i detta fall 

giva ett klart besked, det tror jag icke, men därför att jag menar, att genom ett sådant 

tillmötesgående och genom frågans allsidiga framhävande den allmänna opinionen 

utanför skulle få bättre överblicka, få en bättre insikt i frågans detaljer för att därigenom 

kunna ta ståndpunkt till spörsmål, som äro ganska svåra att avgöra.2 

Mötenas främsta uppgift skulle vara att allmänheten fick bättre förståelse för samerna 
och framförallt för den politik som fördes mot dem. Renskötarna ansågs inte förstå 
sitt eget bästa. 

Generellt för de båda kamrarna var att de var splittrade i fråga om hur stort 
värde man skulle lägga vid samernas åsikter utifrån minst två olika skäl, dels det sätt 
som samerna fått komma till tals på, dels på grund av att en del politiker ansåg att 
renskötarna inte var tillräckligt kompetenta för att uttala sig om sin egen situation. 
Riksdagens båda kamrar ansåg att de bofastas skötesrenägande hade en negativ inver
kan på samernas renskötsel och att det var ett hot mot samernas framtid, och därför 
var staten tvingad att kontrollera och reglera skötesrensystemet. Renskötarna kunde 
därför inte få sköta sig själva och sina angelägenheter som var fallet inom andra när-

1 Riksdagstryck 1917. Andra kammarens protokoll nr. 70. s. 37-38. [Uttalandet gjort av Herr 
Hellberg, liberala samlingspartiet.] 
2 Riksdagstryck 1917. Första kammarens protokoll nr. 51. s. 11. [Uttalandet gjort av Herr Stär-
ner, liberala samlingspartiet.] 
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ingår. Staten ansåg sig ha ett ansvar för att bevara den rennomadiska kulturen och 
levnadssättet, och därför var det berättigat från statens sida att kontrollera rennäring
en: 

Man skulle ju kunna tycka, att lapparnas näring är en näring som varje annan, industri 

eller jordbruk, att lappen bör få sköta sig såsom han tycker och att staten icke bör lägga 

sig emellan kontrollerande eller rättande. Ja, men renskötseln är icke en näring som var

je annan.1 

Det som är tydligt är att en del riksdagsledamöter ansåg att om rennäringen förändra
des var det inte bara renskötarna som drabbades utan även jordbrukarna. De bofastas 
försörjningsmöjligheter riskerade att bli sämre, vilket kunde försvåra deras möjligheter 
att få sin utkomst inom området. En renskötsel där skötesrenantalet var för högt, 
ansågs dessutom forma en försumligare renskötare som inte var lika mån om att hålla 
god ordning på sin djur.2 Nackdelen med de stora skötesrenhjordarna var också att 
dessa renar fick beta kostnadsfritt på andra bönders mark utan att det kostade skötes
renägarna något.3 Dessa riksdagsledamöter använde sig av ungefär samma argument 
som de bofasta i Gällivare socken som var emot skötesrensystemet i framförde. 

Återigen har en omvänd argumentation förekommit. Politikerna har använt sig 
av argumenten på de sätt som passat de olika syftena bäst. Samtidigt slås det fast att 
renköttet utgjorde en viktig komponent i de bofastas hushållning som de förmodligen 
inte skulle klara sig utan.4 Det finns alltså skilda förhållningssätt till skötesrensystemet. 

Vissa förespråkade att en reglering av skötesrensystemet var önskvärd eftersom 
bönderna hade en möjlighet att utnyttja de särskilda rättigheterna som tillfallit samerna 
enligt staten, medan andra hävdade att skötesrenarna var något nödvändigt för att 
jordbruket skulle kunna överleva i Norrlands karga miljöer. Dessa skilda förhållnings
sätt är inte motsägande utan går att förena. Förslaget i propositionen kan ses som en 
kompromiss mellan dessa två olika betraktelsesätt, d.v.s. en reglering som inte slog 
undan fötterna för de beroende jordbrukarna, men som förhindrade ett utnyttjande i 
en större utsträckning av ett "privilegium" som de egentligen inte var berättigade till. 
Även fortsättningsvis var skötesrenägarna underställda samma lagar som renskötarna 
när det gällde betesrätten. 

1 Riksdagstryck 1917. Andra kammarens protokoll nr. 70. s. 42. [Uttalandet gjort av chefen för 
civildepartementet von Sydow, nationella partiet.] 
2 Ibid, s. 42 och 65. Notera vad som framkommit tidigare, nämligen att skötesrenarna innebar 
att renskötarna tog bättre hand om sina hjordar och blev mindre försumliga i sin vård av den. 
Det är återigen ett bevis på hur olika argument använts på skilda sätt för att framhäva olika 
ståndpunkter på bästa sätt. 
3 Ibid, [Uttalandet gjort av Carl Lindhagen, socialdemokratiska vänstergruppen.] 
4 Ibid, s. 40. [Uttalandet gjort av chefen för civildepartementet herr von Sydow, nationella 
partiet.] 
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En del av ledamöterna som var aktiva i riksdagsdebatten ägde själva eller hade tidigare 
ägt skötesrenar.1 Det bör sannolikt ha påverkat deras inställning i frågan. Ledamöter
nas åsikter för eller mot systemet berodde i många fall på intresse- och regionalpolitis
ka motiv eller på personliga grunder.2 

Synen på samerna och skötesrensystemet var därmed inte enhetligt inom riks
dagens båda kamrar. Ledamöternas inställning berodde i stor utsträckning på deras 
kunskap och personliga uppfattning om den samiska befolkningen. Riksdagsledamö
terna på riksplanet hade olika uppfattningar som skilde sig från de åsikter som fram
fördes av myndigheter på det lokala planet. Fattigvårdsstyrelsen i Gällivare var mer 
positivt inställda till skötesrensystemet än vad riksdagsledamöterna var. I samband 
med förändringen av skötesrensystemet fick myndigheter och speciellt då lappfogdar
na i allt högre utsträckning möjlighet att kontrollera och styra den samiska befolkning
en. 

Fas 3: Under lappfogdens kontroll 

"Lagstiftningen kring sköteslegan 

Något som förändrades betydligt i samband med lagrevisionen 1917 var sköteslegan. 
Fattigvårdsstyrelsen hade uttryckt en oro över att många renskötande familjer skulle få 
svårt att klara sig utan denna inkomst. Sköteslegan var mycket betydelsefull för skötes
rensystemet och nästintill ett måste för att systemet skulle kunna existera. Det var 
bland annat i sköteslegan som den balanserade reciprocitetsrelationen återfanns. Skö
teslegan var länge inte en fix summa, utan individerna ur de båda grupperna bestämde 
själva vad ersättningen skulle bestå av. Sköteslegan kunde också utbetalas vid skilda 
tidpunkter. Lagrevisionen förändrade dock sköteslegan, vad den bestod av och när 
den utbetalades på ett tydligt sätt. De berörda parterna motsatte sig dock dessa för
ändringar i praktiken. 

1 Riksdagstryck 1917. Första kammarens protokoll nr. 51. s. 25. [Uttalandet gjort av herr Berg-
qvist, nationella partiet.] 
2 Sjölin (1992), s. 158. 
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Varuutbyte och individuella överenskommelser 

Före 1917 var sköteslegan en individuell överenskommelse mellan renskötaren och 
den bofasta skötesrenägaren, vilket innebar att alla inblandade hade olika överens
kommelser. Det var vanligt att sköteslegan erlades i naturaprodukter, såsom livsmedel, 
boende under vinterhalvåret etc., men dessa ersättningsformer verkar ha förekommit 
även efter lagrevisionen. Sköteslegan kunde också bestå av smör, ranor, vadmal, häst
skjutsar, men även av renar.1 Det förekom också att en del skötesrenägare betalade 
renskötarna med kontanta medel för deras ansvar för renarna. Sköteslegan uppgick 
1915 till mellan en krona och en krona och femtio öre.2 Denna summa var inte för
ankrad i lagstiftningen utan var en enskild överenskommelse mellan några av de be
rörda. En del skötesrenägare ansåg att det var en lämplig nivå för sköteslegan, medan 
andra ville höja den och en tredje grupp förespråkade en sänkning.3 Denna sköteslege-
summa var dock inte generell, utan det var vad en del bofasta hade kommit överens 
med renskötarfamiljerna om. Genom att sköteslegan inte var fixerad fanns det möjlig
het för den fattigare delen av befolkningen att äga renar eftersom de kunde erlägga 
legan i varor istället. 

I och med att merparten av skötesrenägarna betalade sin sköteslega i varor eller 
med gentjänster, var skötesrenarna inte någon direkt kontant utgift för dem under en 
lång tid. Frågan är om ägandet av skötesrenar före 1917 uppfattades som någon kost
nad över huvudtaget. Skötesrenägarna var inte i behov av kontanta medel för att kun
na äga skötesrenar. Samhället var heller inte uppbyggt kring en marknadsekonomi, 
utan utgick från en form av byteshandel. Befolkningsgrupperna var således inte i 
nämnvärd omfattning beroende av reda pengar. 

Ettfixerat belopp under lappfogdens kontroll 

I samband med lagrevisionen 1917 förändrades förutsättningarna för ersättningen till 
de ansvariga renskötarna. Myndigheterna förespråkade en höjning av sköteslegan, 
eftersom de ansåg att den var för låg och att den renskötände befolkningen utnyttja
des.4 Myndigheterna beslutade att sköteslegan lägsta belopp skulle uppgå till två kro
nor och 50 öre, och att den skulle erläggas till lappfogden som i sin tur ersatte renskö

1 Elina Pesonen, 1948. Karesundo. SOFI 19311; Karin Stenberg, 1948. Arvidsjaur. SOFI 19319; 
Lars Atra, 1948, Jokkmokk. SOFI 19235; Johan Fankki, 1948. Gällivare. SOFI 19474; Intervju 
1, 2, 4, 5, 6 och 8. Angående ranor se Bergstrand, Ingrid (1985), I sirkassamernas land. Jokk
mokk. s. 67. 
2 1-1,50 kronor 1915 motsvarar 33-50 kronor i dagens penningvärde. Uträkningen skedd med 
hjälp av SCB:s konsumentprisindex lathund. 
3 Riksdagstryck 1917. Kungl. Maj:ts proposition nr. 169. s. 31. 
4 Ibid, s. 52. 
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tarna.1 Genom att fastställa ett lägsta belopp för sköteslegan ville myndigheterna för
hindra att bönderna kunde betala ett underpris till samerna för vården av deras renar. 
Renskötarna blev därmed inte utelämnade till böndernas godtycke i och med att legan 
fixerades genom lagstiftning. 

De berörda grupperna protesterade mot förändringarna av utbetalningen som 
skedde i samband med lagrevisionen. De renskötande samer som ansvarade för skö
tesrenar, protesterade mot förslaget att sköteslegan skulle erläggas till lappfogden som 
i sin tur skulle ersätta dem.2 Genom denna åtgärd fick lappfogden kontroll över såväl 
den renskötande som den bofasta befolkningens reninnehav. Renskötarna ansåg att 
den bofasta befolkningen i alla tider hade betalt direkt till dem och att inte någon form 
av förmedling behövdes. Det informella i processen försvann i och med att lappfog
darna skulle fungera som mellanhänder. En grundförutsättning inom den balanserade 
reciprociteten underminerades på detta sätt, och relationerna institutionaliserades. Om 
renskötarna tog emot legan personligen kunde de avgöra när de ville ha betalt och när 
de behövde sköteslegan som bäst.3 Med de nya bestämmelserna försvårades rensköta
rens möjligheter att påverka när han ville ha sköteslegan utbetald. Lagarna stipulerade 
att innan utgången av juni månad skulle lappfogden ersätta de samer som var berätti
gade till skötarlön, samt betala den särskilda avgiften som inkommit via sköteslegan till 
länsstyrelsen.4 Fjällsamerna befann sig i fjällområdena under juni månad, och för lapp
fogden kan det ha inneburit problem att komma i kontakt med dem för att betala ut 
sköteslegan. I Arjeplogs socken tillämpades detta system enbart en gång, eftersom 
både lappfogden och renskötarna tyckte att det blev alltför krångligt. 

Båda renskötare och skötesrenägare ogillade skarpt den nya lagbestämmelsen, [att skö

teslegan skulle erläggas till lappfogden] och även lappfogden ogillade den krångliga lag

paragrafen som tillämpades bara en gång och aldrig mer.5 

Lappfogdarna delegerade uppgiften att inkassera sköteslegan till tiUsyningsmännen 
inom de olika socknarna.6 Att det funnits svårigheter att få de bofasta att erlägga skö
teslegan till tiUsyningsmännen är tydligt och ofta måste betalningspåminnelser lämnas 
till de berörda. 

1 Svensk författningssamling 1917:337. 
2 Utdrag ur protokollför vid sammanträdet med lapparna i Gellivare i tingshuset i Gellivare kyrkoby den 29 
december 1916. LNNA, serie A 1:1, HLA. 
3 Ibid. 
4 Utdrag av protokoll, hållet inför Länsstyrelsen i Norrbottens län å landskansliet i Luleå, 10 oktober 1919. 
LNNA, serie E 3:2, HLA. Den särskilda avgiften gick till länsstyrelsen, som kunde använda sig 
av dessa pengar vid behov av byggnationer eller reparationer inom renskötseln. 
5 Rensund, Lars (1986), I samernas landförr i tiden. Luleå. s. 48. 
6 Årsberättelse 1920. LNNA, serie B 3:1, HLA. 
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Detta arbete är särskilt inom Jukkasjärvi och Gellivare, där de bofasta äga större antal 

renar av rätt så besvärlig art, enär de bofasta i många fall äro mycket obenägna att i det 

fallet följa lagens föreskrifter och påminnelser om betalning måste ofta lämnas.1 

Motståndet mot de nya reglerna var hårt och de bofasta accepterade dem inte ome
delbart. Från början protesterade många av skötesrenägarna mot de nya reglerna ge
nom att inte betala sköteslegan. År 1920 var det 40 skötesrenägare i Gällivare som inte 
betalade sköteslegan till tillsyningsmännen.2 Att genomföra en formalisering av skötes
legan var inte ett lätt arbete för de som skulle utföra det. De berörda grupperna mot
satte sig också en övergång till en kontant ersättningsskyldighet. De ville att det gamla 
systemet med en individuell överenskommelse skulle fortsätta att existera. Grupperna 
har därmed inte stillatigande accepterat de nya förändringarna som påtvingades upp
ifrån, utan har försökt stå emot dem så länge som möjligt, vilket också gav resultat. 

Lagarna ändrades i samband med renbeteslagen 1928. Lappfogden fungerade 
därefter inte som mellanhand. Skötesrenägarna var dock även fortsättningsvis tvingade 
att erlägga den särskilda avgiften å 50 öre till lappfogden samtidigt som de anmälde 
hur många renar de ägde, därefter kan det ha varit möjligt med individuella överens
kommelser. 

Efter att propositionen antagits var förhoppningen att regelverket angående 
skötesrensystemet skulle vara väl fungerande, men under 1920-talet blev det tydligt att 
många protesterade mot de nya reglerna. 

Ny renbeteslagstiftning 1928 

Skötesrensystemet utreddes grundligt under 1910-talet, vilket delvis resulterade i en ny 
lagstiftning för berörda parter i Norrbottens län. Tydligt är att det fanns kammarleda
möter från de norra delarna av Sverige inte var nöjda med den nya lagstiftningen. Skö
tesrensystemet debatterades i kamrarna 1925 och i samband med den nya renbeteslag
stiftningen 1928. Det berodde främst på Jöran Grapensons3 missnöje med de nya 
lagarna. 

I juni 1919 tillsattes en kommitté, den s.k. lappkommittén, vars uppgift var att 
lösa den inre samefrågan, där bland annat frågor kring renskötseln, renskötselns orga

1 Årsberättelse 1920. LNNA, serie B 3:1, HLA. 
2 Till Länsstyrelsen från Johan Holm 31 januari 1922. LNNA, serie E 3:4, HLA. 
3 Jöran Grapenson, född 1878 och död 1949, var kyrkoherde i Gällivare socken, han tillhörde 
lantmanna- och borgarepartiet, vilka han representerade i andra kammaren, och ägde skötesre
nar. Se Tvåkammarriksdagen 1867-1970: band 5 (1988). Stockholm, s. 414-415. Det är uppenbart 
att han hade ett egenintresse i denna fråga, vilket förklarar hans engagemang. Under 1920-talet 
blev bofastas ickesamers rätt att äga renar en av hans hjärtefrågor, och han bedrev en intensiv 
kamp för att deras rätt skulle utökas. Grapenson var inte aktiv i riksdagspolitiken 1917 då rikt
linjerna och bestämmelserna för skötesrensystemet fastställdes. 
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nisation, skogsrenskötseln öster om lappmarksgränsen, försörjningsmöjligheter för de 
samer som stod utanför renskötseln, samisk fattigvård och nomadskolan var aktuella 
spörsmål.1 Lappkommitté fick också till uppgift att utreda skötesrensystemet och kom 
fram till att lagen från 1917 tillgodosåg de bofastas rätt att äga renar på ett fullgott 
sätt.2 Vidare ansåg kommittén att argumentet som jordbrukarna i Gällivare socken 
framförde: att de var beroende av skötesrenarna för sin överlevnad saknade grund.3 

Fastän samer ingick i kommittén framkom inte något förslag på att ändra lagen som 
stipulerade att skötesrenägarna skulle erlägga sköteslegan till lappfogden.4 Kommitténs 
arbete resulterade överhuvudtaget inte i något förslag om ny lagstiftning. 

Försvar av de bofastas intressen i skötesrensystemet 

I mitten av 1920-talet hade det blivit uppenbart för länsstyrelserna vilka problem 
tvångsförflyttningarna av nordsamerna i kombination med goda renskötselår medför
de. Situationen i Norrbotten försämrades markant bl.a. genom att konflikter uppstod 
mellan infödda och inflyttade renskötare till följd av att de praktiserade olika rensköt
selmetoder. För länsstyrelsen och lappväsendet var det svårt att komma åt problemen 
med de höga renantalen, och de ställde sina förhoppningar till lagstiftningsförändring
ar. Länsstyrelsen väntade på en lagrevision som skulle utgå från lappkommitténs resul
tat, vilket bland annat innebar ökade maktbefogenheter till länsstyrelsen. Att lagrevi
sionen aldrig genomfördes upplevdes som ett problem från länsstyrelsen sida och 
efter framställningar till både dåvarande socialministern och regeringen blev det en 
snabbehandling av ärendet som resulterade i en proposition som bland annat gav läns

1 Se Lanttö (2000), s. 29 och 90-93. I kommitténs huvudgrupp ingick inte några samer, där
emot fanns Gustav Park med i den grupp som skulle utreda nomadskolan och Torkel Tomas
son ingick i den grupp som skulle utreda förhållandena i Västerbottens län. Han kom från en 
renskö tar familj, men arbetade som landskanslist vid länsstyrelsen i Falun. Han var en av driv
krafterna bakom landsmötet 1918 och redaktör för Samefolkets egen tidning. Carl Lindhagen 
protesterade mot att samerna inte fanns representerade i högre utsträckning, vilket han även 
motionerade om. Båda kamrarna biföll hans motion. Valen av de samiska representanterna 
drog ut på tiden och därför utsåg lappkommittén några samer till att temporärt sitta med i 
kommittén. För Jämdands län utsågs renskötarna Jonas Åhrén och Lars L:son Krojk, för Väs
terbotten Torkel Tomasson och för Norrbotten renskötarna Anta Pirak och Johan Knutsson 
Stoor. När valen väl var genomförda var det enbart representation för Norrbottens län som 
förändrades. De valda representanterna blev istället renskötaren och tillika ordningsmannen 
Nils Anders Gruwisare från Jokkmokk. Den andra representanten för Norrbotten hade ge
nom skogssamerna krav om egen representation övergått till dem, och det var renskötaren och 
ordningsmannen Nils Stenberg från Arvidsjaur som erhöll denna post. 
2 SOU 1923:51. s. 86. 
3 Ibid, s. 86. 
4 Ibid, s. 27. 
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styrelsen möjlighet att tvångsminska renantalet. Propositionen godkändes av de båda 

kamrarna och trädde i kraft den 1 juli 1925.1 

I samband med propositionen 1925, om minskningen av renantalet i samebyar

na, blev skötesrenfrågan återigen aktuell. Jöran Grapenson motionerade om att de 

bofastas begränsade rätt att äga skötesrenar hade påverkat relationen mellan befolk

ningsgrupperna på ett negativt sätt.2 Grapenson hävdade att det var "de bofastas ur

gamla rätt" att äga skötesrenar i högre utsträckning än nu.3 Enligt honom var skötes

renarna en nödvändighet om de bofasta skulle kunna fortsätta att livnära sig inom 

området. Han berörde på intet sätt vilken betydelse skötesrensystemet hade för ren

skötarna, varken ekonomiskt eller socialt.4 

Vid denna tidpunkt hade industrialiseringsprocessen fått sitt definitiva genom

brott i området, vilket innebar att antalet helårs- och säsongsjobb ökat. Förutsättning

arna för att livnära sig i området förbättrades hela tiden, och frågan är om någon bo

fast vid denna tidpunkt egentligen var rent ekonomiskt beroende av renarna för att 

överleva. Däremot kunde den bofasta befolkningen bedriva vinstgivande affärer ge

nom sitt renägande. Vid tidigare försök att förändra lagstiftningen kring skötesrensys

temet har man framhävt den ömsesidiga betydelsen som skötesrensystemet hade för 

berörda parter oavsett vem som hade fört talan. 

I debatten som senare fördes i den andra kammaren lyfte Grapenson fram vil

ken betydelse som systemet hade för berörda parter. Enligt honom hade lagstiftningen 

från 1917 resulterat i att en klyfta skapats mellan renskötare och bofasta som hela 

tiden vidgades.5 Andra ledamöter hävdade att skötesrensystemet var en social fråga för 

renskötarna och inget annat.6 Grapenson fick dock inget gehör för sin motion. Han 

yrkade inte heller på bifall till sin motion, eftersom han förutspådde att frågan skulle 

utredas ordentligt nästkommande år. Medförfattare till denna motion var bland andra 

Ernst Hage, som redan 1912 hade engagerat sig i denna fråga, men då för en begräns

ning. Det framgår i samband med renbeteslagen 1928 att Hage inte heller var nöjd 

med de regler som stipulerades i samband med lagrevisionen 1917.7 

Som skäl för att inte tillåta ett högre skötesrenantal angav första lagutskottet 

såväl den inre som den mellanstatliga lagstiftningen.8 Med den inre lagstiftningen 

avsåg lagutskottet att det enbart var samerna som hade rätt att äga och hålla renar, 

men att ett undantagstillstånd rådde i Norrbotten. Med den mellanstatliga lagstiftning-

en avsåg utskottet överenskommelserna med både Norge och Finland1 angående ren-

1 Lanttö (2000), s. 120,139-140. 
2 Riksdagstryck 1925. Motion i Andra Kammaren nr. 178. s. 11-12. Grapenson var en av förfat
tarna till denna motion. 
3 Ibid, s. 12. 
4 Riksdagstryck 1925. Andra kammarens protokoll nr. 25. s. 88. [Uttalandet gjort av herr Gra
penson.] 
5 Ibid, s. 88. 
6 Ibid, s. 92-93. [Uttalandet gjort av herr Lindley, socialdemokraterna.] 
7 Riksdagstryck 1917. Andra kammarens protokoll nr. 35. s. 102. 
8 Riksdagstryck 1925. Första lagutskottets utlåtande nr. 21. s. 7. 
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avsåg utskottet överenskommelserna med både Norge och Finland1 angående ren

skötseln. Både Sverige och Norge, hade bland annat enats om att det enbart var sa-

miskägda renar som hade betesrätt i Norge.2 En förändring av skötesrenlagstiftningen 

kunde få allvarliga konsekvenser för relationen mellan de båda länderna. Om det skul

le visa sig att det var ekonomiskt fördelaktigt att ansvara för bofastas skötesrenar, 

fanns det en uppenbar risk att renskötarna skulle bryta mot de mellanstatliga överens

kommelserna som fanns mellan Sverige och Norge. Det var speciellt tydligt för de fyra 

samebyar som var beroende av sitt sommarbete på norska sidan av gränsen. Inom 

dessa fyra byar (Könkämä, Lainiovuoma, Saarivuoma och Talma) hade skötesrenanta-

let reducerats markant. Förutsättningarna för att ansvara för ickesamers renar var här 

minimala. Det var därmed inte bara den nationella lagstiftningen som påverkade de 

bofastas möjligheter att äga renar. Lagutskottet motsatte sig en förändring av den 

rådande lagstiftningen angående skötesrensystemet. Tre år senare var det återigen 

aktuellt att diskutera skötesrenfrågan i samband med renbeteslagen 1928 och det var 

Grapenson som tog initiativet till diskussionen. 

En lokalfrågas betydelse för eventuella lagförändringar 

Problemen med de höga renantalen och de problem som det förde med sig kvarstod, 

och länsstyrelserna menade att en ny tvångs förflyttning enbart skulle lösa problemen 

tillfälligt. Den problematik som fanns inom renskötselområdena föranledde regeringen 

att ge Johan Widén, f.d. landshövding i Jämdands län, i uppdrag att se över och utreda 

renskötselnäringen i Sverige. Widéns arbete skulle så småningom resultera i en ny 

renbeteslag.3 I samband med utredningen angående samerna, deras renskötsel och 

renmärken, utreddes också skötesrensystemet. Den förändring som föreslogs i utred

ningen var att sköteslegan inte behövde förmedlas av lappfogden. Dock skulle varje 

skötesrenägare anmäla antalet renar han ägde samt erlägga den särskilda avgiften till 

lappfogden.4 Motiveringen till förändringen var att renskötarna var i behov av inkoms

ten av sköteslegan under vinterns marknader. 

Grapenson var aktiv när det gällde skötesrensystemets utformning. Han före

språkade att varje bofast skulle få äga högst 50 renar, och efter särskilt tillstånd 100 

renar.5 För Grapenson var det en självklarhet att de bofasta måste få äga mer än 20 

1 Se Svensk författningssamling 1926:1. Lag innefattande bestämmelser i anledning av konventio
nen den 9 maj 1925 mellan Sverige och Finland angående renar i gränsområdena. Stockholm; 
Svensk författningssamling 1926:3. Kungl. Maj:ts kungörelse innefattande bestämmelser i anled
ning av konventionen den 9 maj 1925 mellan Sverige och Finland angående renar i gränsområ
dena. Stockholm. 
2 Riksdagstryck 1925. Första lagutskottets udåtande nr. 21. s. 7. 
3 Amft (2000), s. 75; Lanttö (2000), s. 140-141. 
4 SOU 1927:25. s. 26 och 72. 
5 Riksdagstiyck 1928. Motion nr. 457 i Andra Kammaren, s. 5. 
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renar, eftersom renarna åsamkade jordbrukarna stora skador i deras näring och med 

ett högre tillåtet renantal skulle de kompenseras för de skador som renarna åstadkom, 

eftersom de då kunde tjäna något ekonomiskt på systemet.1 Det är uppenbart att Gra-

penson återigen såg till de bofastas intressen avseende skötesrensystemet och inte till 

renskötarnas. Ett annat skäl som han anförde till varför de bofasta borde få äga fler 

renar var att de hade en mer ekonomisk syn på renen än vad renskötarna själva hade. 

Enligt honom förstod de bofasta bättre att slakta ut de rätta djuren, eftersom de var 

tvingade att betala en årlig summa, medan renskötarna, speciellt de rikare, var obenäg

na att genomföra rationella renslakter. Enligt Grapenson lät de renhjordarna växa så 

att de skulle kunna blicka ut över en stor renhjord, vilken kunde belasta renbetesmar

kerna hårt.2 Vidare hävdade Grapenson att så länge de bofasta endast fick äga ett fåtal 

renar var det bättre för dem att slakta ut alla renar för att inte behöva ha något att göra 

med renskötarfamiljerna: "Bättre då att låta reninnehavet vara och bli lappen kvitt."3 

Det blir tydligt att när de bofasta enligt Grapenson hade något att tjäna på renskötseln 

var förhållandet gott. När situationen förändrades var de bofasta dock beredda att 

klippa banden till de renskötände familjerna. Genom att Grapenson främst såg till de 

bofastas intressen så måste skötesrensystemet ha varit ekonomiskt fördelaktigt för den 

bofasta befolkningen. Den vinst som de hade utifrån skötesrenarna måste ha varit av 

ekonomiskt betydelse för dem. 

I den utredning som gjordes angående skötesrensystemet i samband med ren

beteslagen 1928, framgick det att jordbrukarna i alla andra lappmarks socknar klarade 

sig utan skötesrenar, och därmed fanns det inte några giltiga skäl för att ändra på lag

stiftningen enbart för Gällivare sockens skull.4 De bofastas behov var redan tillgodo

sedda genom lagrevisionen 1917.51 samband med den utredning som låg till grund för 

proposition nr. 43 1928, hade länsstyrelsen i Norrbottens län framförallt betonat att 

för de renskötare vars renhjord var för liten att livnära sig på, var deras egna renar 

likafullt betydelsefulla för deras övergång till andra näringar. Därför menade länssty

relsen att denna grupp av tidigare renskötare skulle få äga upp till 100 renar.6 I 

renbeteslagen 1928 delades den ickerenskötände samiska gruppen in i två kategorier, 

14.1 och 14.2-samer. Enligt renbeteslagen 1928 var 14.1-samer före detta renskötare 

eller hade föräldrar som hade varit renskötare, s.k. renskötselberättigade samer. De var 

således tillåtna att äga ett obegränsat renantal. 14.2-samer var däremot likställda med 

de bofasta i fråga om bl.a. antalet skötesrenar de fick äga.7 Detta var en grupp samer 

som enligt myndigheterna saknade en koppling till renskötseln. 

1 Riksdagstryck 1928. Motion nr. 457 i Andra Kammaren, s. 5. 
2 Ibid, s. 4. 
3 Ibid, s. 3. 
4 Riksdagstryck 1928. Kungl. Maj:ts proposition nr. 43. s. 165. 
5 Ibid, s. 164. 
6 Till Konungen från Ragnar Sundberg l̂ uleå l̂ andskansli den 30 november 1927. Socialdepartementets 
arkiv. Konseljakt den 20 januari 1928, nr. 31. RA. 
7 Svensk författningssamling 1928:309. Lag om de svenska lapparnas rätt till renbete. Stockholm. 
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Utredaren Widén anförde också att det icke-samiska renägandet inte var speciellt ut

brett längre, och att ägarna inte var många. I Karesuando socken fanns det enbart 8 

icke-samiska personer som ägde renar, medan det i Jukkasjärvi socken fanns det 153 

renägande icke-samer. Samma uppgifter för Gällivare socken var 314 icke-samiska 

personer, medan det i Jokkmokk fanns 157 icke-samer som ägde renar.1 Antalet ren

ägande icke-samer i Gällivare socken hade på drygt 15 år minskat med 86 personer. 

Det antal icke-samer som ägde renar var likafullt högt i jämförelse med de två andra 

socknarna inom Norrbottens norra lappfogdedistrikt. 

Grapenson ändrade sin argumentation i kammardebatten på samma sätt som 

han hade gjort 1925. Han började med att visa vilken betydelse skötesrensystemet 

hade för samerna. De skäl han förde fram varför bofasta skulle få äga mer renar än de 

nu tillåtna var desamma som andra politiker presenterat i samband med lagrevisionen 

1917, nämligen att renskötarna var ekonomiskt beroende av skötesrensystemet. Ge

nom en expansion av skötesrensystemet skulle fler samer kunna livnära sig som ren

skötare.2 Det andra skälet han framförde var att de sociala relationerna skulle försäm

ras om inte bofasta tilläts att hålla mer än 20 renar.3 Det fanns vidare de som hävdade 

att lagrevisionen 1917 var orsaken till att relationerna mellan renskötare och bönder 

försämrats. Lagstiftningen var till större skada än gagn för berörda parter.4 Andra 

aktiva inom kammardebatten hävdade att skötesrenfrågan främst var en Gällivare

fråga som Grapenson gick i fronten för.5 Grapensons intresse och engagemang i den

na fråga är förståeligt eftersom han själv var renägare. Det kan till stor del förklara 

varför han ville se en förändring av skötesrenlagstiftningen. Trots en hård och omfat

tande debatt i andra kammaren angående skötesrenarna förändrades inte lagstiftning

en, förutom i avseendet till vem sköteslegan skulle erläggas. Den lagstiftning som an

tagits 1917 ansågs fungera på ett tillfredsställande sätt och därmed fanns det inte några 

skäl till att ändra lagen. 

En intressant reflektion gjorde herr Hage under debatten över sin egen motion 

1913 som låg till grund för den utredning som startade därefter. Hage menade att han 

aldrig hade kunnat tro att man skulle gå så långt i regleringen av skötesrensystemet 

1 Riksdagstryck 1928. Kungl. Maj:ts proposition nr. 43. s. 161. Utredarens uppgifter är hämtade 
från 1921. 
2 Riksdagstiyck 1928. Andra kammarens protokoll nr. 35. s. 93. [Uttalandet gjort av herr Gra-
pensson.] 
3 Ibid, s. 93-94. 
4 Ibid, s. 99. [Uttalandet gjort av herr Nilsson.] Länsstyrelsen i Jämdands län förde fram åsikten 
att skötesrenantalet borde minskas avsevärt eftersom ett stort skötesrenantal resulterade i en 
sämre renskötsel. Länsstyrelsen menade att det inte var ovanligt att skötesrenarna fick sämre 
vård än renskötarnas egna renar. Till Konungen från länsstyrelsen i Jämtlands län. Socialdepartemen
tets arkiv. Konseljakt den 20 januari 1928, nr. 31. RA. 
5 Riksdagstryck 1928. Andra kammarens protokoll nr. 35. s. 88 och 97. [Uttalandet gjort av herr 
statsrådet Pettersson, liberala samlingspartiet och herr Lindley, socialdemokratiska riksdags
gruppen.] 
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som riksdagen gjorde 1917. Enligt Hage gick man från den ena ytterligheten till den 

andra, nämligen att skötesrensystemet från att ha varit obegränsat blev starkt begrän

sat. Han ville se en ny reglering av skötesrenlagstiftningen där staten inte var lika re

striktiv när det gällde icke-samers rätt att äga renar.1 Intressant är att Hage gör denna 

reflektion eftersom han 1912 hade förespråkat ett totalförbud angående bofastas rätt 

att äga renar. Han har gjort en helomvändning i sin uppfattning i frågan. 

Lagstiftningen från 1917 angående högsta tillåtna skötesrenantal förändrades 

inte i samband med renbeteslagen 1928, utan samma föreskrifter fanns kvar. Främsta 

skälet till att ingen förändring av högsta antalet tillåtna renar för icke-samer skedde, 

berodde på att skötesrenfrågan betraktades som en lokal fråga. Det andra skälet som 

anfördes som motivering var att det inte var länge sedan riksdagen hade lagstiftat om 

icke-samers renägande och att lagstiftningen tycktes fungera. Lagstiftarna tillfogade 

dock en tilläggslag, nämligen att om icke-samiska renägare ägde fler än 20 renar skulle 

det överstigande antalet renar betraktas som olovliga och därmed gå till försäljning, 

antingen som levande djur eller som slaktade.2 Denna bestämmelse förklarar delvis 

varför skötesrenantalet minskade i början av 1930-talet. Lappfogden fick i och med 

denna lag ett medel för att komma åt de bofasta som ägde för många renar och som 

vägrade att reducera sitt renantal självmant. Den förändring som dock ägde rum var 

att skötesrenägarna kunde ersätta renskötarna direkt, utan mellanhand.3 

Det är tydligt att riksdagen efter 1917 var nöjd med den lagstiftning som fanns, 

och inte hade som målsättning att ändra på den, speciellt när klagomålen enbart kom 

från Gällivare socken. En lokal fråga som endast berörde ett fåtal fick därmed inte 

någon genomslagskraft i rikspolitiken, även om politiker från det berörda området var 

mycket aktiva för att lyfta fram frågan, både genom motioner och i debatter. Lagstift

ningen fyllde också sin funktion eftersom antalet renägande ickesamer minskade hela 

tiden. Statens målsättning var på lång sikt att få renägandet att bli enbart en samisk 

företeelse. Om den övre gränsen för det maximalt högsta tillåtna renantal höjdes, skul

le staten frångå sin egen målsättning. När det gäller Gällivare socken har den målsätt

ningen inte kunnat genomföras helt eftersom det än idag finns ickesamer som äger 

renar, dock endast ett fåtal ägare med några få renar vardera. 

Renbeteslagen 1928 fick långtgående konsekvenser, det skedde bland annat en 

kategoriklyvning av den samiska befolkningsgruppen. Kamrarna beslutade om vilka 

samer som skulle betraktas som "riktiga" samer. Den gruppen tillskrevs rättigheter 

som icke-renskötande samer fråntogs. Generellt om denna renbeteslag kan sägas att 

1 Riksdagstryck 1928. Andra kammarens protokoll nr. 35. s. 102. [Uttalandet gjort av herr Hage, 
socialdemokratiska riksdagsgruppen.] Carl Lindhagen som var medförfattare till motionen 
1912, engagerade sig inte något mer ingående i ickesamers rätt att äga samer 1928. Han be
handlade dock kortfattat att lagstiftningen kring skötesrensystemet skulle bibehållas oföränd
rad. I motion omnämns också att samers rätt att äga skötesrenar skulle försämras i och med 
nya lagstiftningen. Se även Riksdagstryck 1928. Motion i Första Kammaren nr. 278. s. 4 och 7. 
2 Svensk författningssamling 1928:309. 
3 Ibid. 
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den genomsyrades av en negativ grundinställning gentemot samerna, samt att den 

fortfarande var baserad på den så kallade lapp-skall-vara-lapp-politiken.1 

I samband med lagstiftningsförändringarna i skötesrensystemet förändrades 

också förutsättningarna för skötesrensystemet, och de relationer som etablerats utifrån 

systemet. Ur ett teoretiskt perspektiv var relationerna uppbyggda enligt den balansera

de reciprocitetsrelationen, samt att grupperna levde i ett symbiotiskt förhållande. När 

förutsättningarna förändrades genom lagstiftningen bidrog de till att påverka relatio

nens innehåll, till att alltmer påminna om en negativ reciprocitetsrelation. Basen och 

förutsättningarna för relationer uppbyggda kring skötesrensystemet förändrades och 

fick mindre betydelse för lokalbefolkningen, även om de försökte kämpa emot för

ändringarna. Gruppernas strävan under undersökningsperioden var dock att bibehålla 

systemet, vilket innebar att de bland annat satte sig över lagen i vissa situationer. Det 

symbiotiska förhållandet förändrades delvis till följd av lagstiftningsförändringarna 

och övergick till att mer påminna om tävlingsinriktade relationer. 

Myndigheterna drog således upp riktlinjer för skötesrensystemet vid skilda tid

punkter, utan att i någon större mån ta hänsyn till berörda gruppers åsikter i frågan. 

Det är tydligt att det kulturhierarkiska tankesättet har haft stor betydelse för utform

ningen av skötesrensystemet. Myndigheterna ansåg att lagstiftningen var till för att 

skydda den samiska befolkningen och deras möjligheter att fortsätta bedriva rensköt

sel. En målsättning med den svenska samepolitiken var att den skulle vara så enhetlig 

som möjligt för hela den svenska delen av Såpmi, vilket har försvårat för lokalpolitiker 

och andra att få igenom lagstiftningsförändringar som enbart gällde mindre regionala 

områden. Tydligt är också att Gällivare socken och utvecklingen där i hög utsträckning 

påverkades av den nationella och mellanstatliga samepolitiken, vilket bland annat 

framkommer i samband med tvångs förflyttningarna. Den nationella politiken som 

avsåg nordsamerna i Karesuando socken fick bland annat konsekvenser för vilken 

renskötselform som bedrevs, men även indirekt för skötesrensystemets utveckling. 

Det är därmed tydligt att man inte kan frikoppla ett lokalt område från det resterande 

samhället, eftersom politiska beslut för ett annat område indirekt kan få konsekvenser 

för lokalområdet. 

Merparten av lagrevisionen förblev oförändrad under stora delar av 1920-talet, 

trots de starka protesterna från vissa av norrbottenspolitikerna. Dessa lagstiftningsåt

gärder liksom tvångsförflyttningen av nordsamer fick återverkningar för renantalet 

och skötesrensystemets utbredning i Gällivare socken. 

1 Amft (2000), s. 75-77. Se även Lanttö (2000), s. 125-126. 
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5 FÖRÄNDRINGAR I RENÄGARSTRUKTU

RER OCH RENANTAL 

Under perioden 1898-1940, skedde stora förändringar beträffande antalet renar som 
renskötarna och skötesrenägarna förfogade över. Det är tydligt att samhällsföränd
ringar och lagstiftningsåtgärder som förekom faktiskt hade återverkningar för befolk
ningens reninnehav inom Gällivare socken. 

Renägarstrukturer i början av 1900-talet 

I slutet av 1800-talet hade den svenska riksdagen beslutat, att det enbart var i Norrbot
tens län som icke-samer fick äga renar. Argumentationen var att icke-samernas ren-
ägande bredde ut sig på bekostnad av samernas egna hjordar. Att ett undantagstill
stånd rådde i Norrbotten berodde på att jordbrukarbefolkningen där var i behov av 
renarna för sina överlevnadsmöjligheter. 

Renlängden för 1906, men även för 1910-11, ger en uppfattning om hur omfat
tande bruket av skötesrenar var vid en tidpunkt, då myndigheterna ansåg att såväl 
renskötare som bönder i Norrbottens län var betjänta av systemet. 

Tabell 2. Fördelning av renantalet i fjällsamebyarna i Gällivare socken 1906.1 

Sameby Enligt renlängd Skötesrenar Totalt 
Antal (%) Antal (%) 

Norrkaitum 5580 94,6 321 5,4 5901 

Mellanbyn 4610 83,7 896 16,3 5506 

Sörkaitum 2260 59,0 1562 41,0 3822 

Totalt 12450 81,8 2779 18,2 15229 

Källa: Sammanträde med gällivaresamer 27/12 1906, LNNA, Serie A 1:1, HLA. 

I tabell 2 redovisas det totala renantalet för fjällsamebyarna i Gällivare socken 1906 
och det framgår att skötesrenantalet var lägre i Norrkaitum än vad det var i Sörkaitum, 
vilket också står i relation till hur många skötesrenägare det fanns i varje by. I Norrkai
tum fanns det 37 skötesrenägare, i Mellanbyn 44, men i Sörkaitum fanns det betydligt 

1 Det finns inte några bevarade renlängder för skogssamebyn för 1906 och därför har den 
utelämnats i tabellen. I denna tabell framgår det inte vilka som räknas som skötesrenägare, 
tidigare renskötare eller icke-samiska skötesrenägare. 
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fler skötesrenägare, nämligen 76 stycken. I Norrkaitum ägde varje skötesrenägare i 
genomsnitt nio renar. I Mellanbyn ägde varje skötesrenägare i genomsnitt 20 renar och 
i Sörkaitum var genomsnittet 21 renar för varje skötesrenägare. Det är tydligt att i 
Sörkaitum ägdes en stor del av renhjordarna av en bofast befolkning, eftersom 41 
procent av den totala renhjorden utgjordes av skötesrenar och att det fanns mer än 
dubbelt så många skötesrenägare där än i Norrkaitum. 

Fyra år senare, 1910, genomfördes en officiell renräkning i Norrbotten, vars 
uppgifter senare användes i den utredning av skötesrensystemet, som skedde under 
1910-talet. Det framgår av tabellerna 3, 4 och 5 att stora skötesrenhjordar inte var ett 
lokalt problem inom Arvidsjaursområdet som politikerna hävdade, eftersom utbred
ningen av systemet också var mycket omfattande i Gällivaretrakten. 

En jämförelse med Jokkmokks socken har genomförts för att renantalet i Gälli
vare socken skall kunnas relateras till renantalet i en annan socken.1 Förutsättningarna 
för att bedriva renskötsel har varit likartade inom de två områdena. 

Tabell 3. Totala renantalet för Gällivare och Jokkmokk socknar 1910-11.2 

Sock
en 

Bofasta icke-
samers renar 

Icke-
renskötande 
samers renar 

Renskötande 
samers renar 

Okända 
renar 

Utländska 
renar 

Sum
ma 

Renar 

Antal (%) Antal (%) Antal (%) Antal (%) Antal (%) 

GVE 9363 34,3 933 3,4 15000 55,0 1569 5,8 414 1,5 27279 

JMK 4526 16,8 1509 5,6 19644 72,8 1124 4,2 190 0,7 26993 

Totalt 13889 25,6 2442 4,5 34644 63,8 2693 5,0 604 1,1 54272 

Källa: Kungl. Maj:ts proposition nr. 169. 1917. 

Vid en jämförelse mellan tabell 2 och tabellerna 3, 4 och 5 framgår det att en ökning 
av skötesrenantalet skedde mellan 1906 och 1910-11. Generellt har denna femårsperi
od i de båda socknarna varit gynnsam för renstammens utveckling. Under det första 
årtiondet av 1900-talet ökade det totala renantalet i Sverige med närmare 75 000 re
nar.3 

I tabell nummer 3 framkommer det att drygt 25 procent av det totala renantalet 
i Jokkmokks och Gällivare socknar ägdes av bofasta icke-samer. Antalet skötesrenar 
var högre i fjällsamebyarna och skogssamebyn i Gällivare socken i jämförelse med 

1 En jämförelse med Jukkasjärvi socken hade också varit möjlig men hade gett en missvisande 
bild, eftersom den extensiva renskötseln var mer utbredd där. 
2 I tabell 3 finns två kolumner, okända renar och udändska renar, där okända renar avser renar 
där det inte varit möjligt att fastställa vem ägaren var, medan udändska renar var renar som 
ägdes av norska eller finska medborgare. GVE står för Gällivare socken och JMK för Jokk
mokks socken. 
3 Svensk rennäring (1999), s. 16. 
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fjäll- och skogssamebyarna i Jokkmokk. Det framgår också av tabell 4 och 5 att antalet 
skötesrenar var betydligt högre i de skogs samiska områdena än i de fjällsamiska. I 
Gällivare socken uppgick skötesrenantalet för bofasta icke-samer till 34,3 procent, 
medan skötesrenantalet för samma grupp i Jokkmokk utgjorde 16,8 procent av det 
totala renantalet i socknen. 

Tabell 4.Totala renantalet för fjällsamebyarna i Gällivare och Jokkmokk socken 1910-11. 

Socken Bofasta icke-
samers renar 

Icke-renskötande 
samers renar 

Renskötande sa
mers renar 

Summa 
renar 

Antal (%) Antal (%) Antal (%) 

Gällivare 4185 21,5 303 1,6 14946 76,9 19434 

Jokkmokk 2180 10,4 920 4,4 17844 85,2 20944 

Totalt 6365 15,8 1223 3,0 32790 81,2 40378 

Källa: Kungl. Maj:ts proposition nr. 169. 1917. 

Tabell 5. Totala renantalet för skogs samebyarna i Gällivare och Jokkmokk socken 1910-11. 

Socken Bofasta icke-
samers renar 

Icke-renskötande 
samers renar 

Renskötande sa
mers renar 

Summa renar 

Antal (%) Antal (%) Antal (%) 

Gällivare 5178 88,3 630 10,7 54 0,9 5862 

Jokkmokk 2346 49,5 589 12,4 1800 38,0 4735 

Totalt 7524 71,0 1219 11,5 1854 17,5 10597 

Källa: Kungl. Maj:ts proposition nr. 169. 1917. 

I tabell 5 framgår det att renskötarna i Gällivare skogssameby ägde mindre än en pro
cent av den totala renhjorden i området, d.v.s. 54 renar, medan skogssamerna i Jokk
mokks socken ägde 38 procent av den totala renhjorden. Skogssamerna i Gällivare 
socken hade därmed för få egna renar för att kunna livnära sig enbart på dem och de 
har varit beroende av andra inkomster. Ett alternativ för skogsrenskötarna var att ta 
hand om icke-samers renhjordar mot ersättning vid denna tidpunkt.1 Många 
skogssamiska familjer har därmed varit beroende av skötesrenarna för att kunna 
livnära sig på sin renskötsel och därmed indirekt även av den bofasta icke-samiska 
befolkning. I hög utsträckning kan dessa renskötare ha fungerat som anställda 

1 Se citat 3 sid 103, som beskriver ett sådant förhållande. Se även kommande kapitel där det 
fìnns uppgifter om vilka inkomster renskötarna kunde ha till följd av ansvaret för bofastas 
skötesrenar. 
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utsträckning kan dessa renskötare ha fungerat som anställda rendrängar av den bofasta 
befolkningen, och därmed varit mer eller mindre livegna. 

Myndigheternas rädsla för att de bofasta skulle öka sitt renantal på bekostnad 
av samerna var därmed i detta sammanhang berättigad. Enligt myndigheterna var hela 
den renskötande populationens överlevnad hotad till följd av utvecklingen av skötes-
rensystemet. De ansåg att samerna endast kunde överleva som renskötande och själv
ständiga nomader. 

Storleken på icke-renskötände samers renhjordar var likartad i de båda sock
narna. I Gällivare socken ägde denna grupp 3,4 procent av den totala renhjorden och 
motsvarande siffra i Jokkmokks socken var 5,6 procent. Om man ser till respektive 
område, fjällsamiskt respektive skogssamiskt, framkommer det att den största skillna
den fanns inom de fjällsamiska områdena. Icke-renskö tände samer i Gällivare socken 
ägde 1,6 procent av den totala renhjorden och motsvarande siffra för Jokkmokks 
socken var 4,4 procent. I det skogssamiska området var skillnaden lite mindre mellan 
de båda områdena. Icke-renskö tände skogssamer i Gällivare socken ägde 10,7 procent 
av den totala skogssamiska renhjorden, och i Jokkmokks socken ägde samma grupp 
12,4 procent av alla renar. Icke-renskö tände samer som ägde egna renar har dock varit 
vanligare i det skogssamiska området än i det fjällsamiska. 

Tabell 6. Renar som inte tillhör samerna 1910-11. 

Socken Summa renar 
som inte tillhör 
samerna 

Lagliga renar Olagliga renar Efter reducering 
återstår 

Antal Antal (%) Antal (%) Antal 

Gällivare 9363 6750 72,0 2613 28,0 2310 

Jokkmokk 4526 2279 50,4 2247 49,6 1287 

Totalt 13889 9029 65,0 4860 35,0 3597 

Källa: Kungl. Maj:ts proposition nr. 169. 1917. 

Tabell nummer 6 är en utvidgning av tabellerna 3, 4 och 5 kolumn nummer 3, bofasta 
icke-samers renantal. Det fanns dubbelt så många skötesrenar i Gällivare socken som i 
Jokkmokks socken. I reduceringskolumnen redovisas det renantal som var tänkt att 
vara tillåtet för bofasta renägare efter det att en tvångsreducering hade genomförts.1 

Det befintliga renantalet var m.a.o. betydligt högre än det som myndigheterna kunde 
tänkas acceptera. Ett stort antal skötesrenar skulle behöva slaktas om myndigheternas 
bestämmelser skulle kunna efterlevas. Även de renar som betraktades som lagliga 
skulle behövas reduceras för att det tänkta antalet skötesrenar skulle kunna uppnås. 
Det förklarar också motståndet från de bofastas sida mot att en utslaktning av renar 
skulle genomföras, eftersom deras andel av hjordarna därmed skulle minskas betydligt. 

1 Riksdagstryck. Kungl. Maj:ts proposition nr. 169. 1917. s. 49-50. 
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Renskötarna, framförallt skogssamerna, skulle få det svårt att livnära sig på de bofastas 

renhjordar, då ägandestrukturen vid denna tidpunkt inte gynnade den renskötande 

skogssamiska befolkningen. Myndigheternas målsättning var att renskötarna skulle 

kunna öka sitt eget renantal, när skötesrenhjordarna minskade. Större arealer av be

tesmark skulle på det sättet bli tillgängliga för renskötarnas egna renar. Samerna skulle 

kunna kompensera inkomstbortfallet från sköteslegan genom att utöka sitt eget renin

nehav. 

Under det första årtiondet på 1900-talet ökade utbredningen av skötesrensys-

temet markant. Det kan bero på att den bofasta gruppen insåg vilka ekonomiska för

delar det fanns med att äga renar. Renägandet var ingen reell utgift för dem, samtidigt 

som renarna kunde innebära en betydande inkomst genom att man kunde sälja renar 

till den icke-renägande delen av befolkningen. Renskötarfamiljernås egna möjligheter 

att sälja renar har varit små, speciellt inom Gällivare skogssameby, eftersom deras eget 

renantal inte var tillräckligt stort. Många renskötare har inte varit några konkurrenter 

med bofasta skötesrenägare i samband med renköttsförsäljning till andra bofasta. Skö-

tesrenantalet ökade således i början av 1900-talet, men hur påverkades det i samband 

med den första regleringen av högsta tillåtna renantal för bofasta renägare? Det är en 

fråga som behandlas djupare nedan. 

Renantal i samband med lagrevisionen 1917 

Eftersom det finns bevarade renlängder för tidsperioden 1916-1923 är det möjligt att 

avgöra vilka konsekvenser lagrevisionen 1917 fick för renägarstrukturen inom sock

nen.1 1911-1915 var en mindre gynnsam period för renskötseln, vilket innebar att 

renantalet minskade. Minskningen av renantalet påverkade dock inte renägarstruktu

ren i någon större utsträckning. 

Av diagram 3 framgår det att renskötarnas eget renantal inte genomgick några 

större förändringar fram till 1918, för att därefter expandera. Under en femårsperiod 

har renantalet ökat med nästan 10 000 renar för fjällrenskötarna i Gällivare socken, 

vilket innebär att förutsättningarna för renskötseln har varit goda. Vändningen till en 

positiv utveckling av renstammen skedde några år tidigare i Gällivare än för andra 

renskötarområden i riket. 

1 I renlängderna för fjällsamebyarna redovisas enbart antalet renar som fanns inom varje ren
ägargrupp och hur många personer det fanns inom varje kategori. Jag har valt att sedan jämfö
ra denna tidsperiod med en senare, 1931-1940. I själva löptexten presenteras enbart de tabeller 
som avviker från totalutvecklingen inom socknen. För att se diagrammen för de enskilda sa
mebyarna, Sörkaitum, Mellanbyn och Norrkaitum se bilaga B, diagram 1, 2 och 3. Norrkaitum 
är den största fjällsamebyn inom området och har därför i hög utsträckning påverkat siffrorna 
för hela socknen. Totalutvecklingen följde ofta samma utveckling som den inom Norrkaitum. 
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Diagram 3. Fjällrenskötarnas renantal 1916-1923 i Gällivare socken. 
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Källa: Årsberättelser 1916-1923, LNNA, Serie B 3:1, HLA. 

Den minskning av renskötarnas egna renhjordar som ägde rum mellan 1917-1918 går 

att återfinna i både Sörkaitum och Mellanbyn. Däremot skedde inte någon sådan 

minskning inom Norrkaitums sameby, där renantalet ökade från 1916 till 1923. 

Utvecklingen av renantalet i Mellanbyn skiljer sig från de övriga fjällsamebyarna 

i socknen vid en bestämd tidpunkt. Mellan 1920-21 minskade nämligen renantalet 

med drygt 500 renar. En liknande minskning har inte skett för de två andra fjällsame

byarna, tvärtom ökade deras renantal. Denna minskning återspeglas inte heller i dia

grammet för det totala renantalet i socknen, vilket kan förklaras med att renhjordarna 

expanderade i de två övriga fjällsamebyarna. Vad denna minskning i Mellanbyn be

rodde på är svårt att avgöra, speciellt med tanke på att samebyn ligger mitt emellan 

Norrkaitum och Sörkaitum. Om det var ett dåligt betesår borde det ha återspeglat sig 

även i det totala renantalet för de övriga samebyarna. En möjlig förklaring skulle kun

na vara en utflyttning från samebyn till en annan sameby i socken, men detta kan 

emellertid inte bekräftas av materialet. Det faktum att renantalet i Mellanbyn året där

på återigen följer totalutvecklingen för området, tyder på att så var fallet. Under 1923 

ansökte några renskö tar familj er från Norrkaitum om tillstånd att få flytta till Mellan

byn istället. Som orsak angavs det växande renantalet inom Norrkaitum, vilket innebar 

att det inte fanns utrymme för alla. Familjerna tilläts byta sameby.1 Att renskötande 

1 Protokoll hållet vid sammanträde med Gellivare sockens lappar i Gellivare den 26 och 27 mars 1923. 
LNNA, serie A 1:1, HLA. Om dessa ansökningar om förflyttningar har skett på egen begäran 
eller om det handlar om tvångs förflyttning har inte gått att avgöra av materialet 
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familjer flyttade mellan olika samebyar inom ungefär samma område har inte varit 
speciellt ovanligt. 

Bofastas renantal 1916-1923 

Bofastas skötesrenantal har inte följt den totala utvecklingskurvan för renantalet inom 
socknen. 

Diagram 4. Skötesrenar i fjällsamisk vård 1916-1923 
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Källa: Årsberättelser 1916-1923. LNNA, Serie B 3:1,HLA. 

Icke-samers renhjordar minskade mellan 1916-1923. Två tidpunkter utmärker sig dock 
mer än andra, nämligen 1918-19 och 1922-23, då större minskningar har skett. Ned
gången 1918 berodde på åtgärder från lappväsendets sida. Till länsmännen i de olika 
socknarna, däribland Gällivare, utgick en skrivelse 1918, där de anmodades att se över 
skötesrensystemets utbredning. Länsmännen skulle få den bofasta befolkningen att 
reducera sitt renantal till den lagliga nivån, d.v.s. högst 20 renar exklusive kalvar. Om 
inte lagarna efterlevdes skulle länsmannen vidta nödvändiga åtgärder, till exempel åtala 
skötesrenägarna för alltför högt renantal.1 Att reducera renantalet i Gällivare socken 
var dock förenat med stora svårigheter, då de bofasta inte var inställda på att minska 
sitt renantal.2 Men genom att en minskning ägde rum kan man utgå från att de bofasta 
blivit tvingade att reducera sitt renantal. Minskningen kan inte ha resulterat i ett över

1 Till länsmannen i GVE/JMK socknar och så vidare från Walter Murray och Albert Norrberg, 1918. 
LNNA, serie E 3:2, HLA. 
2 Årsberättelse 1920. LNNA, serie B 3:1, HLA. 
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skott av renkött på marknaden, eftersom priset per ren nådde sin toppnotering 1918 
under den aktuella undersökningsperioden. 

Under 1922 framförde lappfogden i Norrbottens norra distrikt önskemål om 
att de bofasta i Gällivare socken skulle få en övergångsperiod på fem år för att anpassa 
sitt renantal till de nya bestämmelserna. Tanken var att de bofasta under denna fem
årsperiod skulle få äga högst 50 renar.1 En del av de skötesrenägare som ansökte om 
att få ha fler renar än de 20 tillåtna beviljades det, men dock inte alla.2 

En del av de bofasta renägarna kunde tänka sig att sälja de renar som översteg 
det tillåtna antalet till renskötarfamiljerna.3 Det fanns några renskötare från Sörkaitum 
som ansökte om lån à 1 200 kronor för att kunna köpa renar från den bofasta befolk
ningen.4 Lappfogden Holm begärde ett lån ur lappfonden för att renskötarna skulle 
kunna köpa renar av de bofasta och därmed bli mindre beroende av skötesrensyste-
met.5 Även om en del renskötarfamiljer försökte utöka sitt reninnehav genom renin
köp innebar det inte att de hade accepterat de nya lagarna. 

De berörda befolkningsgrupperna protesterade mot förändringarna. Både bön
der och renskötare utformade 1920 en gemensam skrivelse till Kungl. Maj:ts 
befallningshavande angående de genomförda lagförändringarna i skötesrensystemet. 
De hävdade att effekterna av de nya lagarna blev kännbara för båda 
befolkningsgrupperna. De framhöll att regleringen hade skett vid fel tidpunkt, 
eftersom det hade varit många svåra betesår, och därmed var renskötarna i stor 
utsträckning beroende av sköteslegan.6 Eftersom renantalet ökade skall 
renskötarfamiljernas möjligheter att livnära sig på sina egna hjordar inte ha minskat 
utan snarare ökat. Att samerna i de södra delarna ställde sig på de bofastas sida var 
inte konstigt enligt lappfogde Holm, eftersom de var i händerna på skötesrenägarna 
samt hade övergett det självständiga livet. Vidare framhöll Holm att skötesrensystemet 
aldrig hade varit lika utbrett i Norrkaitum och renskötarna där hade också en bättre 
ekonomisk grund att stå på än deras kollegor i Sörkaitum.7 

1 Till länsstyrelsen i Norrbottens län från J. O Holm, Kiruna 31/1-1922. LNNA, serie E 3:4, HT,A. 
2 Till länsstyrelsen i Norrbottens län den 14 juli 1922från F. V Thorsson/Edv. Wetterling. LNNA, serie 
E 3:4, HLA. De har inte gått att avgöra vilka kriterier som avgjorde varför en del bofasta bevil
jades att äga fler renar, medan andra bofasta inte fick det. 
3 Till Konungens befallningshavande från J.O. Holm den 8 januari 1920. LNNA, serie E 3:3, HLA. 
4 Protokoll fört vid sammanträde med Sörkaitums byalags lappar i Gellivare kyrkoby den 3 mars 1920. 
LNNA, serie A 1:1, HLA. 
5 Till Konungens befallningshavande från J. O. Holm den 8 januari 1920. LNNA, serie E 3:3, HT, A. 
6 Till Konungens befallningshavande i Norrbottens län från bofasta och lappar i Gällivare i januari 1920. 
LNNA, serie E 3:3, HLA. Se även Samefolkets egen tidning nr. 1. 1930. Det framkommer i arti
keln "Renskötselproblemet i Norrbotten" att lagstiftningsåtgärderna angående skötesrensyste
met hade skett vid fel tidpunkt och därmed var protesterna gentemot förändringen starka inom 
en del områden. 
7 Till Konungens befallningshavande från J. O. Holm den 9 mars 1920. LNNA, serie E 3:3, HLA. 
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I Sörkaitum, men även i de två andra fjällsamebyarna, är det tydligt att skötesrenanta-
let hade minskat redan före lagrevisionen 1917.1 I denna by skedde också en minsk
ning av antalet skötesrenar mellan 1918 fram till 1920, men därefter skiljer sig utveck
lingen inom Sörkaitum från utvecklingskurvan för hela socknen. Från 1920 till 1922 
ökade de bofastas renantal inom denna by för att 1922 minska igen. I början av 1920-
talet är det tydligt att de bofasta renägarna inom denna sameby inte hade för avsikt att 
begränsa sitt renägande.2 

Vintern 1922-23 har en medveten minskning av skötesrenantalet ägt rum; 
minskningen återfinns i renlängderna för både Sörkaitum och Mellanbyn.3 Skötesre
nägarna gick till pressen och beklagade sig över att de var tvingade att slakta ut delar 
av sina renhjordar. Enligt skötesrenägarna var det renskö tar familj erna som drabbades 
hårdast av den påtvingade slakten. De skulle därefter få svårt att klara sig på rensköt
seln: 

Massmördandet har börjat. I dagarna väntas en hjord på flera hundra renar till Gelliva-

re, där blodbadet skall äga rum. Den efterföljas av många sådana hjordar. Det blir tu

sentals renar, som få falla och hundratals lappar ställs utan existensmöjligheter.4 

Att lappväsendet genomförde tvångsslakter går att bekräfta utifrån renlängderna, ef
tersom det enbart var skötesrenhjordarna som minskade mellan 1922-23. Hade det 
varit dåliga renbetesår skulle renhjordarna ha minskat för alla renägargrupper. Renskö
tarnas eget renantal ökade däremot, vilket beror på att det var goda renbetesår under 
1920-talet. Om inte en medveten minskning ägt rum borde även skötesrenägarnas 
renantal ha ökat, speciellt med hänseende till att de samiska skötesrenägarnas renhjor
dar ökade. 

I Norrkaitum har de bofastas innehav av skötesrenar legat på förhållningsvis låg 
nivå i jämförelse med de två andra fjällsamebyarna.5 Skötesrenantalet har här minskat 
under hela perioden, förutom mellan 1922-23 då antalet steg något. Det faktum att det 
var färre skötesrenar i Norrkaitum kan ha inneburit att en tvångsminskning inte var 
aktuellt att genomföra från lappväsendets sida. Merparten av skötesrenägarna inom 
Norrkaitum bör därmed ha ägt renar inom det tillåtna spannet. 

Att skötesrenantalet minskade i alla tre fjällsamebyar bekräftar att lappväsendet 
har försökt driva igenom reglerna om högsta tillåtna renantal som stipulerades i sam
band med lagrevisionen 1917. Den andra gruppen som ägde skötesrenar, icke-
renskötände samer, hade under samma tidsperiod en omvänd utvecklingskurva i jäm
förelse med de bofasta. 

1 Se bilaga B, diagram 4. 
2 Årsberättelse 1920. LNNA, serie B 3:1, HLA. 
3 Se bilaga B, diagram 5. 
4 Norrbottens-Kuriren den 24 november 1922. 
5 Se bilaga B, diagram 6. Se även s. 120 där det framgår hur många renar varje skötesrenägare i 
genomsnitt ägde. 
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Samers skötesrenantal 1916-1923 

Lagrevisionen 1917 förändrade inte villkoren för icke-renskötände samer (tidigare 
renskötare) att äga renar. De fick även fortsättningsvis äga ett obegränsat antal renar. 
Det som skärptes var dock reglerna för vilka som fick räknas som samer. Om ens 
föräldrar, mor- eller farföräldrar varit aktiva renskötare var man berättigad att äga ett 
obegränsat antal renar.1 Det har dock funnits oro i de samiska leden, att man skulle 
förlora sin rätt att äga renar, om man inte längre var renskötare.2 

I motsats till vad som var fallet med bofasta svenskars innehav av skötesrenar, 
ökade de icke-renskötande samerna sitt innehav av renar under perioden. Ökningen av 
det samiska renantalet kan förklaras på två sätt: dåliga betesår och goda betesår. Detta 
kan upplevas motsägelsefullt, men är det inte. Dåliga betesår innebar att en del renskö-
tarfamiljers renar dog ut i så hög utsträckning att de inte hade några möjligheter att 
fortsätta livnära sig inom renskötseln. Deras kvarvarande renar lämnades då i vård hos 
någon annan renskötande same i samma sameby. Om det var goda år, så kunde ren
hjordarna expandera i snabb takt, vilket också förklarar en eventuell ökning av renan
talet. Dessa två förklaringsmodeller kan dock inte inträffa samtidigt.3 Under 1910-talet 
minskade renhjordarna i Sverige med cirka 111 000 djur.4 I Sörkaitum har de skötes
renar som ägdes av samer följt utvecklingskurvan för socknen ända fram till 1922, 
därefter minskade antalet skötesrenar som ägdes av samer. Denna utveckling går inte 
att återfinna för någon av de andra två fjällsamebyarna.5 

Utvecklingskurvorna för samma grupp i Norrkaitum och Mellanbyn stämmer 
däremot överens med varandra.6 I Norrkaitum minskade icke-renskötande samers 
reninnehav markant fram till 1920, därefter blev det en markant ökning av renhjorden 
för samma grupp. I Mellanbyn är det en marginell minskning fram till 1921, och sedan 

1 Se kapitel 4 för en mer utförlig diskussion. 
2 Samefolkets egen tidning nr. 3. 1924. s. 24. Detta är tillika den enda artikeln i Samefolkets egen 
tidning som behandlade förändringen i skötesrensystemet under den aktuella undersökningspe
rioden. Redaktör för Samefolkets egen tidning under denna tidsperiod var Torkel Tomasson 
(1919-1940) och han skrev merparten av artiklarna själv. Varför han inte behandlade frågor 
norr om Arjeplogsområdet i någon större utsträckning berodde främst på att han saknade 
kontakter med samerna i de områdena. Han hade därför inte någon större insikt i vilka konse
kvenser, som tex. etableringar av industrin, skulle få för berörda samer. Samerörelsen låg också 
i sin linda i norra Norrbotten, vilket påverkade Tomassons möjligheter att skapa kontakter med 
dessa samer. Se Lanttö (2000), s. 115-116. 
3 Det första resonemanget tydliggörs under 1930-talet, eftersom dåliga år bidrar till att total
kurvan minskade, medan skötesrenar ägda av samer ökade. Om renlängderna för denna tidspe
riod varit mer detaljerade hade det varit möjligt att i en högre utsträckning avgöra vad renök
ningen för den icke-renskötande gruppen av samer berodde på. 
4 Svensk rennäring (1999), s. 16. 
5 Se bilaga B, diagram 4. 
6 Se bilaga B, diagram 5 och 6. 
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började även skötesrenar ägda av samer att öka, men inte alls i samma omfattning som 
i Norrkaitum. Det stämmer väl överens med att det under 1920-talet blev det goda 
tillväxtmöjligheter för renhjordarna, vilket innebar att renantalet även steg för den 
ickerenskötände samiska gruppen. Skötesrenantalet som ägdes av samer i Norrkaitum 
ökade mest i jämförelse med de två andra fjällsamebyarna, vilket innebär att först
nämnda sameby påverkade totalsiffrorna för socknen i hög utsträckning. Om 1920-
talet karakteriserades av att lappfogden och hans tjänstemän försökte reducera de 
bofastas renantal, hur var då situationen på 1930-talet? 

Renantalet under 1930-talet 

Efter 13 år kan man vänta sig att lagstiftningsförändringen från 1917 skulle ha fått sitt 
genombrott och att människorna borde ha accepterat den. Om man ser till Gällivare
regionen i sin helhet befann sig skötesrenantalet på samma nivå som 1923. Fortfaran
de 1926 framkommer det genom lapptillsyningsmannen Frans Björkmans redovisning 
av de särskilda avgifterna för skötesrenarna, att en del bofastas renantal fortfarande 
var för högt i Gällivare socken. Om inte dessa bofasta självmant minskade sitt renantal 
till det högsta tillåtna renantalet, ville lappfogden återigen genomföra tvångsminsk
ningar.1 Många av de bofasta hade minskat sitt renantal till det högsta tillåtna och 
därmed hade även proportionen mellan bofastas och renskötarnas renhjordar föränd
rats, till fördel för den renskötande befolkningsgruppen.2 Att få de bofasta att minska 
sitt renantal inom Gällivare socken hade likafullt inte varit en lätt uppgift och många 
bofasta har länge försökt att stå emot de nya lagarna. Fortfarande under 1930-talet var 
det en del av de bofasta som ägde alltför många renar. 

Det skulle krävas yttre faktorer, till exempel flera nödår, för att skötesrensyste-
met skulle marginaliseras. Genom att använda renlängder för 1930-talet på samma sätt 
som för perioden 1916-1923, är det möjligt att följa förändringar i skötesrensystemets 
utbredning under 1930-talet. Under 1920-talet växte renhjordarna i Sverige och det var 
generellt goda förutsättningar för att livnära sig på renskötsel, men under 1930-talet 
inträffade dock det omvända, vilket fick konsekvenser för alla renägande parter. 

Enligt renbeteslagen 1928 skulle renräkningar genomföras då Kungl. Maj:t be
slutade om det. I de fyra nordligaste samebyarna skulle renräkningar äga rum vart 
tredje år.3 Bestämmelsen om renräkning av de fyra nordligaste samebyarnas renantal 

1 Till Uznsstyrelsen i Norrbottens län från J. O. Holm, Svappavare 23 feb. 1927. LNNA, serie E 3:6, 
HLA. I Sörkaitum var det 19 bofasta som ägde för många skötesrenar, i Mellanbyn fem perso
ner och i Norrkaitum sex personer. Genom lagstiftningen från 1925 hade lappfogdarna fått 
möjligheter att genomföra tvångsminskningar av renshjordarna. 
2 Ibid. 
3 Svensk författningssamling 1928:309. Med de fyra nordligaste samebyarna avsågs Könkämä, 
Lainiovuoma, Saarivuoma och Talma. 
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tillkom genom renbeteskonventionen 1919.1 En särlagstiftning genomfördes för dessa 
fyra samebyar, men i praktiken innebar det att lappväsendet gjorde allmänna renräk
ningar i hela länet i samband med renräkningarna i nordsamebyarna. I Gällivare sock
en genomfördes officiella renräkningar 1931, 1934, 1937 och 1940.2 De uppgifter om 
renantal som lämnats mellan de officiella renräkningarna är skattade, antingen av ren
ägarna själva, annan renskötare eller lappfogden. 

Längden upprättas med ledning av lapparnas uppgifter eller, där enighet ej kan vinnas, 

efter bestämmande av ordningsman och, om lapparna det önska, två av dem vid tillfäl

let utsedda lappar.3 

Tillvägagångssättet var mycket godtyckligt och därför behöver inte uppgifterna alltid 
stämma överens med de faktiska förhållandena. I renlängderna framkommer det att 
det inte har skett några avsevärda minskningar eller ökningar för de enskilda renägarna 
under de år som det inte genomfördes några officiella renräkningar. Renantalet låg 
inom ramen för det som kan anses vara en acceptabel förändring. Om renantalet var 
för högt i någon sameby kunde lappväsendet tillgripa tvångsslakt för att reducera anta
let renar.4 

Renlängderna för samebyarna var upplagda på följande sätt; de olika husbön
derna, tillika ansvariga renskötare ur lagens synpunkt är, med få undantag, alltid hu
vudman för ett hushåll. I renlängderna framgår också vilka som ingick i hans hushåll, 
men det är ytterst sällan som husböndernas fruar fanns med, och ur renlängderna får 
man uppfattningen att hon aldrig har ägt renar.5 Det framgår att de samiska kvinnorna 
har varit underordnade de samiska männen i samband med att lappfogden upprättat 
de aktuella renlängderna. Kvinnans egna renar har ställts under mannen, och hon 

1 Lanttö (2000), s. 87 och 335, not 84. 
2 SOU 1966:12. Renbetesmarkerna. Jordbruksdepartementet. Stockholm, s. 47. Renlängderna 
för 1930-talet är så detaljerade att det är möjligt att följa olika individer och deras familjer un
der en tioårsperiod och vad som sker med deras renhjordar. Detta gäller för alla tre grupper, de 
renskötande samerna, de icke-renskötande samerna samt de bofasta renägarna. 
3 Svensk författningssamling 1928:309. 
4 Ibid. Den mest uppmärksammade tvångsslakten var den som genomfördes i Arjeplogsområ
det i början av 1930-talet, som var en följd dels av den nordsamiska tvångs förflyttningen, dels 
av den generella uppgången av renantalet under 1920-talet. Se Lanttö (2000), s. 86-89, 131-144 
och 174-189. 
5 Det finns några undantag, bland annat namnges 1931 Inga Sjaunja, gift med Olof Katisson 
Sjaunja i Mellanbyn. Det framgår också hur många renar hon ägde, men året därpå har hon 
försvunnit ur renlängderna. Det finns inte några liknande fall i de två andra fjällsamebyarna, 
Norrkaitum och Sörkaitum. I Gällivare skogssameby namnges 1937 Brita Johanna Valkeapää, 
gift med Nils Kemi. Året därpå går hon heller inte att återfinna i renlängderna. Det finns ett 
annat intressant fall i denna sameby. 1939 och 1940 har Susanna Nordvall husbondestatus, och 
under henne finns hennes barn namngivna. Åren före 1939 har hon aldrig förekommit i ren
längderna, men barnen har varit namngivna under Frans Nordvall. 
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försvinner själv från renlängderna. Det är tydligt att lappfogden ansåg att efter en sa
mekvinnas giftermål borde hon underordnas sin man i renlängderna. 

Sönerna och i många fall döttrarna var namngivna i renlängderna i den händelse 
de ägde egna renar. Det var vanligt att någon av makarnas föräldrar levde i hushållet 
som åldringar och att de var renägare. Systrarna till husbonden, om de var renägare, 
ingick också i hans hushåll, så länge de var ogifta. Pigor och drängar namnges också i 
renlängderna, även om de inte ägde några egna renar. 

Bofasta skötesrenägare var i allmänhet män. Det fanns kvinnliga skötesrenäga
re, men de var inte speciellt många. De bofasta skötesrenägarna redovisas alltid under 
den husbonde, som ansvarade för deras skötesrenar. I alla renlängder anges också de 
skötesrenar och deras ägare, där ingen ansvarig vårdare finns. I renlängderna från 
1930-talet framkommer det mycket information om individerna, vilket innebär att 
man kan följa dem under tidsperioden och se vad som händer med dem och deras 
renantal. 

Utvecklingen inomfjällrenskötseln 

Inom de norra delarna av Gällivare socken och i de södra delarna av Jukkasjärvi sock
en, hade renskötarnas hjordar i Norrkaitum och Rautasvuoma expanderat under slutet 
av 1920-talet. Lappfogden J. O. Holm ansåg att en tvångsslakt var nödvändigt om det 
stora antalet renar i dessa samebyar skulle kunna minskas. Länsstyrelsen beslutade i 
januari 1927 att tvångsslakter skulle äga rum. De genomfördes inte under det året, 
eftersom det framgår att länsstyrelsen i november 1928 återigen beslutade om tvångs
slakter i de två byarna utifrån lappfogdens förslag från 1925.1 De främsta problemen 
med de stora renhjordarna var enligt länsstyrelsen att betesmarkerna blev otillräckliga 
och att renskötarna saknade vilja eller förmåga att sköta renhjordarna.2 Tvångsslakten 
hade ännu inte genomförts 1930 eftersom lappfogden Pappila återigen framhöll att 
renar borde slaktas ut så snart som möjligt. Enligt Pappila hade renskötarna själva 
framhållit att renantalet blivit för högt, och att det medförde svårigheter i renskötsel
arbetet.3 Totalt skulle renantalet i Norrkaitum minskas med drygt 4 650 renar.1 Som en 

1 Utdrag ur protokoll hållet inför Länsstyrelsen i Norrbottens län å Landskansliet i Luleå den 12 januari 
1927 Norrbottens läns landskanslis handlingar i lappärenden (NLL), serie A 2 c:3, HLA; Före
lägganden utfärdat den 15 november 1928på landskansliet i Luleå. NLL, serie A 2 c:3, HLA. 
2 Förelägganden utfärdat den 15 november 1928på landskansliet i Luleå. NLL, serie A 2 c:3, HLA. 
3 Till länsstyrelsen i Norrbottens län från Ragnar Pappila den 20 oktober 1930. NLL, serie D 1 b:8, 
HLA. Se även Lanttö (2000), s. 162-165 för en mer omfattande diskussion om hur länsstyrel
sen ändrade uppfattning om vad som egentligen var orsaken till de stora höskademålen. Dessa 
orsaker presenterades av länsstyrelsen efter att den gjort en kovändning i frågan i maj 1930. 
Dessförinnan hade man hävdat gentemot andra myndigheter att det var de ogynnsamma vä
derleksförhållandena som var orsaken till problemen och inte storleken på renhjordarna. Gent
emot den samiska befolkningen hade man hela tiden hävdat att det var för stora renhjordar. 
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följd av det höga renantalet blev det stora höskador i området och samerna blev er

sättningsskyldiga. Hösten 1929 värderades höskadorna till cirka 80 000 kronor för 

Gällivare och Jukkasjärvi socknar tillsammans.2 

Genom problemen med höskador på höst- och vinterbeteslanden uppfördes ett 

tvärstängsel som skulle hindra att renarna kom ned för tidigt på hösten. Tvärstängsel 

byggdes i alla de tre fjällsamebyarna mellan Kalixälven och Stora Luleälven.3 Resultatet 

blev ödesdigert, eftersom renar som kommer till ett stängsel springer längs med 

stängslet för att hitta nya betesmarker, vilket innebär att betet trampas sönder. Det 

fick som konsekvens att renarna dog i stort antal.4 Till följd av rendöden bakom tvär

stängslet behövdes en tvångsslakt aldrig genomföras. Lappväsendets försök att lösa 

problem med höskadorna på konstlad väg fick således negativa effekter för renantalet. 

Det förklarar varför renantalet sjönk i början av 1930-talet. 

Det totala antalet renar minskade med 115 000 renar i Sverige mellan 1931-

1940.5 En av huvudorsakerna till minskningen är det som brukar omtalas som det 

stora nödåret, 1935/36, när stora delar av renhjordarna i Norrbotten dog.6 Större 

delen av 1930-talet karaktäriseras dock av dåliga betesår. Byarnas totala renantal halve

rades på mindre än tio år, vilket fick ödesdigra konsekvenser för många renskötande 

familjer. I samband med de dåliga betesvintrarna 1936, 1937 och 1938 utgick hjälp till 

renskö tar familj erna, bland annat i form av livsmedel. Dessa stödinsatser gjordes för att 

förhindra att renskötarna skulle slakta livrenar, vilka var en förutsättning för att ren

hjordarna senare skulle kunna expandera.7 

Under nästan hela 1930-talet krympte renhjordarna inom det fjällsamiska om

rådet i Gällivare socken. Under en tvåårsperiod, 1931-33, hade renskötarnas renhjor

dar minskat med nästan 10 000 renar, och den största minskningen skedde inom 

Norrkaitum till följd av det stora rentrycket mot stängslet. 

Det handlade om att länsstyrelsen ville försvara sin egen position och låta fokus i 1930 års 
lapputredning hamna på renskötseln och de problem som fanns där och inte på dem själva. 
1 föreläggande utfärdat en 15 november 1928på landskansliet i Luleå. NLL, serie A 2 c:3, HLA. 
2 Lundmark (1998a), s. 120. 
3 Till länsstyrelsen i Norrbottens län från Ragnar Pappila den 20 februari 1930. NLL, serie D 1 b:8, 
HLA. 
4 Samefolkets egen tidning nr. 4. 1930. 
5 Svensk rennäring (1999), s. 16. 
6 Ruong (1991), s. 119. 
7 Till Gällivare fattigvårdsstyrelse den 5januari 1938. LNNA, serie B 1:8, HLA. 
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Diagram 5. Fjällrenskötarnas renantal 1931-1940.1 
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Källa: Renlängder för Norrkaitum, Mellanbyn och Sörkaitum 1931-1940, LNNA, serie 

D 1:1, HLA. 

Mellan 1933-34 verkar bättre förhållanden ha förekommit, eftersom minskningen av 

renantalet var ytterst marginell. I Mellanbyn ökade renhjorden just mellan 1933-34, för 

att året därefter minska med mer än ökningen året dessförinnan.2 Efter detta mellanår 

minskade renhjordarna markant år efter år. Det är efter 1936 som många renskötar-

familjer ställdes inför konsekvenserna, som de dåliga åren fört med sig och många 

måste upphöra med renskötseln för att övergå till annat näringsfång. Det är först efter 

1937 som minskningen planade ut för att vända mellan 1939-40. 

Generellt för fjällsamebyarna var att många fjällsamer var upptagna som ren

skötare i renlängderna 1939, men det är tveksamt om de verkligen livnärde sig på ren

skötsel. Många av dem ägde kring 50 renar, men det fanns även familjer som endast 

hade omkring 15 renar, och det bör ha varit nästintill omöjligt att livnära sig inom 

1 Genomgående för alla diagram under 1930-talet är att det finns brott i kurvorna. Brottet 
återfinns 1936 för alla samebyar i socknen, men för skogssamebyn finns det ett brott även 
mellan 1931-32. Brottet beror på att renlängder inte har kunnat upprättats på grund av dåliga 
betesvintrar. Det var inte heller inplanerat någon renräkning för 1936. 
2 Se bilaga B, diagram 8. För utvecklingen i de två andra samebyarna se bilaga B, diagram 7 och 
9. 

Renskötarnas renar 

Totalt 
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renskötseln på så få renar, speciellt när inte heller skötesrensystemet var så utbrett 

längre. Samtidigt hade bofastas renantal minskat och därmed reducerades även in

komsten av sköteslegan för samerna. Renskötarna kunde inte längre i samma omfatt

ning förlita sig på sköteslegan som skötesrenägarna betalade. 

bofastas skötesrenar 

Diagram 6. Skötesrenar i fjällsamebyarna 1931-1940. 
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Källa: Renlängder för Norrkaitum, Mellanbyn och Sörkaitum 1931-1940, LNNA, serie 

D 1:1, HLA. 

Det totala antalet skötesrenar minskade markant mellan 1932-33, det vill säga några år 

före det stora nödåret i socknen. Annars följer den sammanlagda storleken på skötes

renhjorden ganska exakt den kurva som finns för den totala renhjordsutvecklingen 

inom socknen. De år som de renskötände samernas renhjordar hade återhämtningspe

rioder och inte minskade fullt så mycket, var utvecklingen densamma för den bofasta 

befolkningens reninnehav. Vändningen för skötesrenhjordarna kom 1939-40. I Mel

lanbyn avvek utvecklingen från den som gällde för hela socknen. Där fortsatte de 

bofastas renantal att minska även efter 1939.1 

Många bofasta förlorade sina renar i samband med de dåliga åren under 1930-

talet och det blev svårt att skaffa nya. Skötesrensystemets utbredning och betydelse 

hade börjat minska redan under 1920-talet, men efter nödåren på 1930-talet försvann 

1 Se bilaga B, diagram 11. För utvecklingen i Sörkaitum se bilaga B, diagram 10. 
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skötesrenarna i stort sett som relationsbyggande element mellan många familjer från 

de olika befolkningsgrupperna. Systemet saknade förutsättningar att utvecklas, efter

som ingen fann det speciellt attraktivt längre. Samhällsförändringarna hade förändrat 

levnads förutsättningarna betydligt och skötesrensys temet kom att betyda allt mindre. 

Samers skötesrenar 

Skötesrenar som ägdes av samer har en utvecklingskurva som delvis skiljer sig från de 

andra utvecklingskurvorna under 1930-talet. Nödåren under 1930-talet innebar att 

renantalet sjönk markant även för denna grupp, men efter 1937 ökade deras renantal 

betydligt. Det berodde inte på att deras renar hade bättre förutsättningar utan på 

grund av att flera tidigare aktiva renskötarfamiljer och deras renar överfördes till den

na grupp, vilket påverkade renantalet. De renskötande familjerna övergick till andra 

näringsfång och många bosatte sig intill en fiskrik sjö och blev fiskesamer. Flertalet av 

dem ägde även fortsättningsvis renar som någon renskötare ansvarade för. Det förkla

rar varför många fiskesamer ofta hade tillgång till slaktrenar, även om de inte själva var 

aktiva renskötare.1 Det var många gånger släktingar till dem som ansvarade för deras 

renar och de ersatte renskötarna med kontanter, matvaror, tjänster, om ersättning 

överhuvudtaget förekom.2 Det var vanligt att de icke-renskötande släktingarna hjälpte 

till under intensiva arbetsperioder. Dessa icke-renskötande samer hade således även 

fortsättningsvis en nära koppling till renskötseln.3 

Nödåren på 1930-talet fick konsekvenser för alla renägande grupper. I början 

av årtiondet ökade det samiska skötesrenantalet i Sörkaitum, vilket berodde på att tre 

renskötare övergått till andra näringar.4 Även efter nödåret 1936, ökade gruppen sa

miska skötesrenägare. Från 1937 till 1940 halverades nästan antalet aktiva renskötare, 

från 21 personer till elva personer. 1940 fanns det 28 samiska skötesrenägare upptagna 

på renlängden, vilket innebär att en icke-renskötande same försvunnit ut renlängden, 

1 Intervju 1. 
2 Intervju 1, 2, 4, 6, 8 och 13. 
3 Detta system finns fortfarande kvar inom samebyarna. De samer som äger renar men som 
inte är aktiva inom renskötseln, har sina renar i vård hos någon renskötande släkting eller an
nan renskötare inom samebyn. Det kan kallas för ett råidi-system. Skötesrenägaren har en råidi 
som sköter om renarna. Det är mycket vanligt och de berörda parterna kommer överens om 
eventuell ersättning sinsemellan. I en del samebyar förekommer det ofta att denna grupp erläg-
ger en viss ersättning per ren och år till samebyns gemensamma ekonomi. Se även Pehrson 
(1964), s. 100-101. Pehrson beskriver den andra betydelsen som råidi kan ha, nämligen att en 
renskötare i en sameby ansvarar för renar som tillhör en renskötare i en annan sameby. Vid 
lämpligt tillfälle kommer denne renskötare och hämtar sin renar hos råidi. Detta är alltså ett 
system mellan två aktiva renskötare i skilda samebyar. Råidi översätts eljest 'skötare som sköter 
någon annans renar'. Termen finns både i nordsamiska och lulesamiska. Se Svonni (1990), s. 
102. 
4 Se bilaga B, diagram 10. 
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eftersom samma grupp året innan hade bestått av 29 personer.1 Då överensstämmer 

ökningen för gruppen samer med skötesrenar med minskningen för gruppen ren-

skötande samer. 

Utvecklingen för Mellanbyn stämmer väl överens med den generella trenden 

för socknen.2 1937 fanns det 21 husbönder i denna by, men 1940 hade antalet renskö

tare minskat med en tredjedel och endast 14 aktiva renskötare fanns kvar. Antalet 

samer som ägde skötesrenar 1937 var nio stycken, men gruppen hade fördubblats 

1940 och utgjordes då av 18 personer.3 Sju av dessa nio kan man med säkerhet identi

fiera som tidigare renskötare som varit tvingade att upphöra med renskötsel när deras 

renhjordar under nödåren blivit för små. Två andra personer har tillkommit, antingen 

som inflyttade eller som samer med eget renmärke, där det vid föregående renräkning 

inte fanns några renar närvarande. 

Situationen för Norrkaitum under den aktuella tiden skiljer sig beträffande ut

vecklingen i början av 1930-talet från huvudmönstret i socknen. Mellan 1931-32 

minskade antalet skötesrenar som ägdes av samer markant, medan icke-samers renan

tal ökade betydligt under samma tidsperiod. Mellan 1932-33 förändrades trenden och 

de bofastas skötesrenar reducerades markant. Samernas skötesrenar ökade däremot 

mellan 1932-33, men dock inte lika mycket så att tillväxten motsvarade föregående års 

nedgång. 

Genom att gå igenom varje renlängd för sig har det framkommit att tre kvinnor 

som i renlängden 1931 betraktades som samer överflyttades till kolumnen för bofasta 

1932. Det förklarar minskningen av samiska skötesrenar och det ökade antalet renar 

bland de bofasta i början av 1930-talet. Vid denna tidpunkt hade renbeteslagen från 

1928 börjat tillämpas, vilket fick konsekvenser för den samiska befolkningen och spe

ciellt för kvinnorna.4 

1 Ken längderför Sörkaitum 1931-1940. LNNA, serie D 1:1, HLA. 
2 Se bilaga B, diagram 11. 
3 Renlängder för Mellanbyn 1931-1940. LNNA, serie D 1:1, HLA. 
4 Se s. 143-147 för en mer utförlig diskussion kring dessa tre kvinnors öden och hur de blev 
offer för den nya renbeteslagstiftningen som splittrade den samiska befolkningen i olika grup
peringar. 
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Diagram 7. Fördelning av skötesrenar i Norrkaitum 1931-1940. 
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Källa: Renlängder för Norrkaitum 1931-1940, LNNA, 
serie D 1:1, HLA. 

Utvecklingen av renhjordarna i Norrkaitum efter 1936 följer samma mönster som för 

de två andra fjällsamebyarna, men inte lika tydligt. 1937 fanns det 20 renskötande 

husbönder i Norrkaitum, medan det tre år senare återstod 17. Mellan 1937 och 1938 

upphörde två husbönder med renskötsel i denna by, medan den samiska grupp som 

ägde skötesrenar minskade sitt från 22 till 19 personer.1 Även om en tillförsel utifrån 

har skett till denna grupp, så minskade lika fullt antalet samer med skötesrenar. Det 

måste innebära att renarna för några av de samiska skötesrenägarna decimerades mar

kant och dog ut under nödåren. Det som är tydligt är att det inte var lika många aktiva 

renskötare som drabbades av nödåren i denna by i jämförelse med de två andra fjäll

samebyarna. I Norrkaitum skedde minskningen av antalet aktiva renskötare tidigare. 

Mellan 1931-32 minskade antalet husbönder i Norrkaitum med fem personer, utan att 

gruppen samiska skötesrenägare ökade.2 

1 benlängder för Norrkaitum 1931-1940. LNNA, serie D 1:1, HLA. 
2 benlängder för Norrkaitum 1931-32. LNNA, serie D 1:1, HLA. 
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Skogs sam er och antalet skötesrenar 

I Gällivare skogssameby fanns under 1930-talet ett utvecklingsmönster som avviker 

från fjällsamebyarnas. 

Diagram 8. Utveckling av renhjordarna i Gällivare skogssameby 1928-1940. 
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Källa: Renlängder för Gällivare skogssameby 1928-1940, Lappfogden i Norr
bottens östra distrikt arkiv (LNÖA), serie D 1:1. HLA. 

Under de fyra första åren på 30-talet ökade renhjorden med nära 1 500 renar. Det kan 

delvis förklaras med att en del nordsamer tvångs för flyttades till denna by i början av 

1930-talet. Deras renantal motsvarar dock inte hela ökningen av renantalet i skogssa

mebyn i början av 1930-talet, utan står enbart för en tredjedel. Mellan 1934 och 1937 

minskade renhjordarna markant för att under de nästkommande åren ligga på unge far 

samma nivå som i slutet av 1920-talet. Renskötarnas renhjordar var i slutet på 1930-

talet på samma nivå som i början av samma årtionde. En stor förändring i renägandet 

hade skett inom Gällivare skogssameby från seklets början och fram till början av 

1930-talet. I början av 1910-talet ägde renskötarna mindre än en procent av den totala 

renhjorden, men under 1930-talet var förhållandet förändrat. Renägarstrukturen inom 

byn hade förändrats på mindre än 20 år. Ändrad lagstiftning men även övergången till 

en mer extensiv renskötsel hade påverkat reninnehavet inom byn. 
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Hur mycket de aktiva renskötarna inom skogssamebyn kände av nödåren på 1930-

talet är svårt att avgöra, eftersom de hade en topp i renantalet strax före nödåret. Att 

inte skogs samebyn drabbades lika hårt som fjällsamebyn måste bero på yttre omstän

digheter. Om inte skogssamerna drabbades lika hårt av nödåren som fjällsamerna, hur 

var då situationen för de skötesrenägare vars renar skogssamer ansvarade för? 

Diagram 9. Antalet skötesrenar i Gällivare skogssameby 1928-1940. 
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Källa: Renlängder för Gällivare skogssameby 1928-1940, LNÖA, serie D 1:1, 
HLA. 

Före 1933 är det svårt att göra en uppskattning av skötesrenhjordarna, eftersom det 

inte framgår hur många renar som tillhörde den bofasta renägargruppen respektive 

den samiska skötesrenägande gruppen. De två grupperna var nämligen sammanförda 

till en och samma kategori. Efter 1933 är det dock möjligt att se hur renägandet för

ändrades för de båda grupperna. 

Från 1933 och framåt framgår det tydligt att de bofastas skötesrenar följde den 

totala renutvecklingen inom samebyn. De år som den totala renhjorden ökade, ökade 

även de bofastas skötesrenar i antal. Efter nödåret 1936 minskade skötesrenhjorden 

med cirka 100 renar, för att åren därefter öka marginellt från år till år. Men ändå har 

skötesrenantalet inom skogssamebyn minskat betydligt vid en jämförelse med ren

längderna från 1910-11. Det som också framgår av de olika diagrammen är att det 

totala antalet skötesrenar inom fjällsamebyarna under 1930-talet motsvarade det antal 

skötesrenar som fanns enbart inom Gällivare skogssameby vid samma tidpunkt. Skö-
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tesrensystemet har varit mer utbrett i skogssamebyn än i fjällsamebyarna. Det är en 

tendens som verkar stämma för de första fyrtio åren av 1900-talet. 

Skötesrenantalet som ägdes av icke-renskötande samer i Gällivare skogssameby 

uppvisar en utvecklingskurva som inte heller stämmer överens med vad som var gäng

se inom fjällsamebyarna. Inom skogssamebyn ökade icke-renskötande samers skötes-

renantal åtminstone fram till 1936, för att därefter minska fram till 1939. Den ökning

en som kom inträffade inte direkt efter det stora nödåret 1936, utan först några år 

senare. 

Det som hade inträffat i Norrkaitum, skedde också i Gällivare skogssameby, 

nämligen att kvinnorna förflyttades mellan olika kolumner. I Gällivare skogssameby är 

det inte möjligt att urskilja något speciellt år, då kvinnorna överflyttades från de ren-

skötselberättigades kolumn till kolumnen för icke-renskötselberättigade. Det verkar 

vara en process som pågick under hela 1930-talet. 

Skötesrenägarna och antalet skötesrenar 

Att det blev en nedgång i antalet skötesrenar som ägdes av bofasta, säger inte något 

om att själva antalet skötesrenägare minskade. Det ger enbart en uppfattning om att 

antalet skötesrenar som ägdes av de bofasta minskade. Det är dock möjligt att utifrån 

renlängderna få en uppfattning om det skedde en förändring av antalet personer som 

ägde skötesrenar under 1930-talet. 

Av diagram 10 framgår förändringen i antalet personer som ägde skötesrenar i 

respektive sameby. Det är tydligt att det inte enbart var antalet skötesrenar som mins

kade, utan även antalet bofasta som ägde renar. Fjällsamebyarnas utvecklingskurvor 

stämmer väl överens med varandra, eftersom en tydlig minskning skedde i alla same

byar. 

I Sörkaitum skedde den största nedgången av antalet skötesrenägare före det 

omtalade stora nödåret 1936, för att åren därefter inte minska lika kraftigt. 1931 fanns 

det 91 bofasta som ägde renar i Sörkaitum, men 1940 var det bara 21 personer som 

fortfarande ägde renar.1 För Mellanbyns del minskade antalet bofasta med skötesrenar 

inte lika kraftigt som i de två övriga byarna. En del år skedde till och med en ökning 

av renägande bofasta.2 I Mellanbyn fanns det 1931 52 personer som ägde skötesrenar, 

för att till 1940 ha reducerats till 24 personer.3 Skötesrenantalet minskade markant i 

Norrkaitum mellan 1931-1932. I denna by ägde 65 bofasta personer renar 1931, men 

1 benlängderfór Sörkaitum 1931-1940. LNNA, serie D 1:1, HLA. Jfr med uppgifterna från 1906, 
då det fanns 76 skötesrenägare. 
2 Större delen av samebyns renhjord kommer med vid en renräkning, men ofta förekommer 
det att det finns renar som inte har blivit samlade till skiljningarna, vilket främst beror på att de 
befinner sig inom andra områden, där renskötarna inte når dem. Är det en person som äger ett 
fåtal renar, kan renräkningen bli missvisande om sådana renar råkar befinna sig på annat håll. 
3 Renlängder för Mellanbyn 1931-1940. LNNA, serie D 1:1, HLA. Jfr med uppgifterna från 1906, 
då det fanns 44 skötesrenägare. 
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1939 var det endast 16 personer som fortfarande ägde renar.1 Inom Norrkaitum ökade 

dock antalet bofasta som ägde skötesrenar med fem personer mellan 1939-40; någon 

ökning sker inte i de två övriga fjällsamebyarna. 

Diagram 10. Antal bofasta skötesrenägare 1931-1940 
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Källa: Renlängder för Norrkaitum, Mellanbyn och Sörkaitum 1931-1940, 
LNNA, serie D 1:1, HLA; Renlängder för Gällivare skogssameby 1928-1940, 
LNÖA, serie D 1:1, HLA. 

Under 1930-talet uppvisar Gällivare skogssameby en helt annan kurva, när det gäller 

antalet bofasta som ägde renar i jämförelse med fjällsamebyarna. I början av 1930-talet 

fanns det betydligt fler bofasta renägare i skogssamebyn. Mellan 1934-35 skedde en 

markant minskning av antalet personer som ägde skötesrenar. Denna minskning över

ensstämmer också med diagrammet för den totala utvecklingen av renantalet under 

samma år. De bofastas renhjord, men även renskötarnas, minskade kraftigt. Det måste 

ha varit många renägare som endast ägde ett fåtal renar som försvann ur statistiken. 

Efter nödåret 1936 ökade antalet bofasta med skötesrenar kontinuerligt i skogssame

byn. Det är också en utveckling som går tvärtemot den i fjällsamebyarna. 

Om man jämför dessa uppgifter om hur många bofasta som ägde renar med 

samma uppgifter för 1906, framkommer det att en ökning har skett mellan 1906 och 

1931. Om lagrevisionen från 1917 hade fungerat i praktiken skulle denna grupp ha 

minskat och inte ökat. Det var goda år både under det första årtiondet som under 

1920-talet, vilket kan ha påverkat antalet personer som ägde renar. En annan tänkbar 

1 benlängder för Norrkaitum 1931-1940. LNNA, serie D 1:1, HLA. Jfr med uppgifterna från 1906, 
då det fanns 37 skötesrenägare. 
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orsak kan vara att de bofasta, som började äga renar någon gång mellan 1906 och 
1931, hade en nära koppling till en annan bofast renägare. För att kringgå lagen angå
ende högsta tillåtna antal skötesrenar är det möjligt att familjerna valde att dela upp 
renhjorden på flera märken inom samma familj. Att en del kvinnor överfördes till 
kolumnen bofasta trots att de var från renskötande familjer kan också ha bidragit till 
denna ökning. 

lappfogdens makt över kvinnors etniska grupptillhörighet 

De samiska kvinnornas situation förändrades betydligt om det var gifta med en icke-
renskötselberättigad man i samband med renbeteslagen 1928.1 I lagen framgår det att 
om en renskötselberättigad kvinna gifte sig med en icke-renskötselberättigad man, 
förlorade hon sin renskötselrätt. 

Ingår kvinna, som har rätt till renskötsel, äktenskap med man, som saknar dylik rätt, går 

hon rätten förlustig; Konungens befallningshavande obetaget att, där i något fall syn

nerliga skäl föreligga, medgiva, att hon, med de begränsningar ifråga om tid och renan

tal som kunna finnas lämpliga, må bibehållas vid rättigheten.2 

I renbeteslagen framkommer det inte på något sätt att lagen skall gälla för kvinnor 
som gift sig före ingången av år 1929. I lagen ges det dessutom möjlighet för kvinnor
na att behålla sin renskötselrätt om särskilda skäl finns. Genom lappfogdens tolkning 
av lagparagrafen har många kvinnor och deras efterlevande förlorat möjligheten att 
bedriva renskötsel och många gånger även rätten att vara same.3 

I renlängderna finns det flera kolumner som kategoriserade renägarna i olika 
grupper. Kolumnkategorierna var renskötande hushåll, renskötselberättigade samer, 
icke-renskötselberättigade samer och bofasta icke-samer. För att få kontroll över ren
ägarnas renantal bokfördes de i de olika kategorierna av lappfogden. Även om dessa 
kolumner endast var ett administrativt verktyg för lappfogden, för att ha kontroll över 
vilka som ägde renar, fick kolumnkategoriseringen stor betydelse för de samiska kvin
norna. En del av de samiska kvinnorna som var gifta med icke-renskötselberättigade 
män, kom att bokföras som icke-renskötselberättigade samer eller som icke-samer, 
vilket fick konsekvenser för deras efterlevande. Genom detta administrativa tillväga
gångssätt kunde den etniska gruppen begränsas. En same som blev bokförd som bo
fast icke-same blev utestängd från det samiska samhället, t.ex. om personen i fråga 
hade barn fick de inte gå på nomadskolan utan var hänvisad till den vanliga skolan. De 

1 Amft (2000), s. 78. Amft studerar bl.a. hur renbeteslagen fungerade på normativ nivå för de 
samiska kvinnor som gifte sig efter 1929 med en icke-renskötselberättigad man. Hon konstate
rar att de förlorade sin samiska tillhörighet och blev betraktade som bofasta svenska kvinnor. 
2 Svensk författningssamling 1928:309. 
3 Utifrån det material som föreligger för denna undersökning har endast ett fåtal fall av ko
lumnförflyttningar kunnat påvisas. Detta bör dock undersökas vidare och då med ett material 
som täcker ett större geografiskt område. 
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skulle assimileras in i det svenska samhället. Det visar tydligt på vilken makt lappfog

den hade över den samiska befolkningen genom kolumn-administreringen. Genom att 

frånta kvinnorna den samiska tillhörigheten kunde den renskötselberättigade gruppen 

begränsas på ett effektivt sätt. Det var också ett steg i statens politik att bevara en viss 

grupp av samer som nomader och renskötare och assimilera övriga i det svenska sam

hället. Lapp-skall-vara-lapp-politiken som växte fram i början av 1900-talet har haft 

stark genomslagskraft och den styrde länge politiken och handlingarna i de samiska 

frågorna.1 Nedan kommer några exempel att presenteras där det framgår hur lappfog

den begränsade den samiska gruppen med hjälp av lagparagrafen och administreringen 

av renlängderna. 

I skogssamebyn fanns det kvinnor som drabbades av lappfogdens tillväga

gångssätt. I början av 1930-talet förflyttades en del skogssamiska kvinnor till andra 

kolumner än den som de egentligen hörde hemma i. Många av dem bokfördes däref

ter som samer men utan renskötselrätt. Bland annat finns det exempel på kvinnor som 

tillhört renskötande hushåll, men som har överförts över till kolumnen för skötesrenar 

ägda av icke-renskötselberättigade samer.2 

Tabell 7. Lappfogdens administrering av Ottilia och Hilda Jakobsson i Gällivare skogssameby. 

År Renskötande 
hushåll 

Renskötsel
berättigade samer 
(14.1) 

Icke-renskötsel
berättigade samer 
(14.2) 

Bofast icke-
same 

1934 H. och O. Ja
kobsson 

1935 H. och O. Jakobsson 

Källa: Renlängder för Gällivare skogssameby 1934-1935, LNÖA, serie D 1:1, 
HLA. 

Hilda och Ottilia Jakobsson från Purnu, som båda var renägare, tillhörde ett ren

skötande hushåll 1934. De var alltså bokförda som renskötande samer. 1935 går dessa 

två kvinnor att återfinna i kolumnen för icke-renskötselberättigade (14.2). Det finns 

fler fall i skogs samebyn där lappfogden har flyttat samiska kvinnorna mellan de olika 

kolumnerna. 

Två andra kvinnor, Maria Mickelsson, Nattavaara och Josefina Persson, Purnu, 

återfinns 1933 i kolumnen ej aktiva renskötare, men dock renskötselberättigade. 1934 

återfinns Maria Mickelsson i kolumnen för de icke-renskötselberättigade, medan Jose

fina Persson blev överflyttad till samma kolumn 1935.3 

1 Se även Amft (2000); Lanttö (2000). 
2 benlängder för Gällivare skogssameby 1933-1940. LNÖA, serie D 1:1, HLA. I tabellerna 7-9 redo
visas endast de år då en kolumnförflyttning av kvinnorna har ägt rum. Sker inga förändringar 
kvarstår kvinnorna i den kolumn där de senast redovisades. 
3 benlängderfòr Gällivare skogssameby 1933-1940. LNÖA, serie D 1:1, HLA. 
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Tabell 8. Lappfogdens administrering av Maria Mickelsson, Josefina Persson och Ida-Maria 

Israelsson i Gällivare skogssameby. 

År Renskötande 
hushåll 

Renskötsel
berättigade samer 
(14.1) 

Icke-renskötsel
berättigade same 
(14.2) 

Bofast icke-
same 

1933 M. Mickelsson 

J. Persson 

I-M. Israelsson 

1934 M. Mickelsson I-M. Israelsson 

1935 J. Persson 

I-M. Israelsson 

Källa: Renlängder för Gällivare skogssameby 1933-1935, LNÖA, serie D 1:1, 
HLA. 

Två andra kvinnor, Maria Mickelsson, Nattavaara och Josefina Persson, Purnu, åter

finns 1933 i kolumnen ej aktiva renskötare, men dock renskötselberättigade. 1934 

återfinns Maria Mickelsson i kolumnen för de icke-renskötselberättigade, medan Jose

fina Persson blev överflyttad till samma kolumn 1935.1 

Det finns ett fall där en icke-renskötselberättigad samisk kvinna blivit överförd 

till den bofasta befolkningen. Ida Maria Israelsson, var 1933 betraktad som icke-

renskötselberättigad same, året därpå återfinns hon i kolumnen för de bofasta. 1935 

var hon återigen överförd kolumnen för de icke-renskötselberättigade samerna, och 

därefter sker inga fler förändringar för hennes del. Vad denna tillfälliga överflyttning 

har berott på, har inte gått att avgöra av det befintliga materialet. 

I Gällivare skogssameby har antalet renskötselberättigade samer minskat avse

värt genom lappfogdens tillvägagångssätt.2 Lappfogdens administrering av renläng

derna i skogssamebyn kan sammankopplas med den allmänna synen på skogssamer 

vid denna tidpunkt. Det var en medveten politik från statens sida att skogssamer som 

inte livnärde sig på renskötsel skulle assimileras in i det svenska samhället och bli 

svenskar. Tillvägagångssättet som lappfogden använde sig av i skogssamebyn återfinns 

även i en av fjällsamebyarna, Norrkaitum. I denna sameby har det varit möjligt att 

spåra kvinnorna bakåt och se vilken anknytning de hade till det samiska samhället 

innan de gifte sig. 

1 Renlängder för Gällivare skogssameby 1933-1940. LNÖA, serie D 1:1, HT,A. 
2 Ibid. 
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Tabell 9. Lappfogdens administrering av Susanna Eriksson, Susanna Mikkelsson och Amanda 

Johansson i Norrkaitum. 

År Renskötande hus
håll 

Renskötsel-
berättigad same 
(14.1) 

Icke-renskötsel-
berättigad same 
(14.2) 

Bofast icke-
same 

1931 S. Eriksson 

S. Mikkelsson 

A. Johansson 

1932 S. Eriksson 

S. Mikkelsson 

A.Johansson 

1933 S. Eriksson 

1937 S. Eriksson 

Källa: Renlängder för Norrkaitum 1931-1937, LNNA, serie D 1:1, HLA. 

I Norrkaitum kan lappfogdens makt speglas i åtminstone tre samiska kvinnors öde 

och de var Susanna (Sunna) Mikkelsson, Amanda Johansson och Susanna Eriksson. 

Dessa tre kvinnor innehade renskötselrätt 1931 och ägde tillsammans 131 renar.1 Vi 

ska följa deras öden nedan. 

Susanna (Sunna) Mickelsson var född 1888. Hon var dotter till fjällsamen To

mas Pålsson Fanki, renskötare inom Norrbyn (Norrkaitum). Hon gifte sig med Nils 

Petter Mickelsson, hemmansägare i Puoltikasvaara och hennes renar var i vård hos 

Josef Eriksson Marsja i Norrkaitum. 1932 överflyttades hon till kategorin bofasta icke-

samer i renlängderna. Hon betraktades därefter inte som same ur myndigheternas 

synvinkel. Hennes renantal uppgick 1938 enbart till två renar och 1939 förekommer 

hon inte längre i renlängderna, vilket kan förklaras genom att hennes renar förmodli

gen tog slut.2 När man inte längre ägde renar ströks man från renlängderna. Renläng

derna är därmed inte en fullständig förteckning över den samiska befolkningen. 

Den andra kvinnan, Amanda Johansson föddes 1890, och var dotter till fjällsa

men Henrik Persson Blind, renskötare inom Saarivuoma. Hon gifte sig med Nils Jo

hansson, skomakare i Puoltikasvaara. Hennes renar vårdades av Josef Eriksson Marsja 

1 benlängder för Norrkaitum 1931-1940. LNNA, serie D 1:1, HLA. De tre kvinnorna inom Norr
kaitum, som blivit överflyttade till den bofasta kolumnen 1932, har jag spårat bakåt i tiden för 
att få fram information om dem och klarlägga vilka de var. 
2 Folkräkningen 1930. Församlingsboken för Gällivare socken 31/12-1931. s. 361. Forsknings
arkivet i Umeå (FoAu); Folkräkningen 1890. SVAR 396, kort 10, s. 82, rad 25, FoAu; benlängder 
för Norrkaitum 1931-1940. LNNA, serie D 1:1, HLA. 
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i Norrkaitum och hon förekommer i renlängderna under hela 1930-talet.1 Fram t.o.m. 

1932 var hon bokförd som same men därefter som bofast icke-same. 

Den tredje kvinnan, Susanna Eriksson föddes 1875 och var dotter till fjällsamen 

Pava Eriksson Skärpa inom Norrbyn (Norrkaitum). Susanna Eriksson dog 1932 men 

hennes dödsbo har under 1930-talet flyttats mellan olika kolumner, icke-

renskötselberättigad same och bofast. Hon var gift med hemmansägaren Eriksson i 

Pauki. Hennes renar vårdades av Anders Olsson Saihtun, och på hennes märke fanns 

det renar under hela undersökningsperioden.2 1932 bokfördes Susanna Eriksson som 

bofast i renlängderna. 1933 var hennes dödsbo överfört till kategorin icke-

renskötselberättigad samer, 1937 återfinner vi det under kategorin bofasta.3 Att man 

flyttade en död kvinna mellan de olika kolumnerna är anmärkningsvärt. Denna ko

lumnförflyttning har förmodligen haft konsekvenser för hennes barn och framtida 

ättlingar. Genom att hon bokfördes som bofast icke-same förlorade hennes efterle

vande renskötselrätten och kunde inte längre betraktas som samer. 

Genom att kvinnor har flyttats mellan kolumner är det möjligt att påvisa, att 

lagen som började gälla den 1 januari 1929, har använts retroaktivt när det gäller ren-

skötselberättigade kvinnor, vilka var gifta med icke-renskötselberättigade män. Inte 

någon av dessa tre kvinnor gifte sig just före lagstiftningstillfället och enligt lagen skul

le det därför inte ha varit möjligt att ta ifrån dem renskötselrätten. Lappfogden skall 

därmed inte ha varit tvingad att överföra kvinnorna till en annan kolumn. Att överföra 

kvinnor som dessa tre som gift sig senast under 1910-talet, tyder på ett egenmäktigt 

handlande av lappfogden. De genomgångna fallen har gått att finna i renlängderna, 

men det förekommer troligen fler fall där kvinnor som står upptagna som bofasta i 

renlängden egentligen var samer. Vad dessa kvinnor själva ansåg sig vara är en helt 

annan sak. 

Det råder inte några tvivel på att lappfogden hade stort inflytande över den 

samiska befolkning, och vilka som var att räkna som samer. Lappfogdarnas makt 

framkommer även på andra sätt under denna tidsperiod. Lappväsendet var också in

blandade i de nordsamiska tvångs förflyttningarna under 1920-talet, som fick återverk

ningar för renskötseln inom Gällivare socken och många andra socknar söderut. 

1 Folkräkningen 1930. Församlingsboken för Gällivare socken 31/12-1931. s. 361. Forsknings
arkivet i Umeå (FoAu); Folkräkningen 1890. SVAR 396, kort 16, s. 42, rad 14, FoAu; Renlängder 
för Norrkaitum 1931-1940. LNNA, serie D 1:1, HLA. 
2 Folkräkningen 1930. Församlingsboken för Gällivare socken 31/12-1931. s. 361. Forsknings
arkivet i Umeå (FoAu); Folkräkningen 1890. SVAR 396, kort 10, s. 83, rad 23, FoAu; Renlängder 
för Norrkaitum 1931-1940. LNNA, serie D 1:1, HLA. 
3 Renlängder för Norrkaitum 1931-1940. LNNA, serie D 1:1, HLA. 
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Nordsamisk tvångsförflyttning 

Mellan de två perioder som fungerar som delstudier i beskrivningen av förändringar i 

skötesrensystemets utbredning, genomfördes huvuddelen av den nordsamiska tvångs

förflyttningen. Men nordsamer hade flyttats till området långt tidigare. Den första 

vågen av nordsamer kom till de norra delarna av Gällivare socken under 1880-talet.1 

Andra nordsamiska familjer flyttades till området i samband med unionsupplösningen 

1905. I Sörkaitum fanns då områden som inte användes av den infödda samiska be

folkningen i någon högre utsträckning.2 Alla samebyar inom socknen, inklusive 

skogssamebyn, har fått motta nordsamer och deras renar under den senare hälften av 

1920-talet. Detta har haft konsekvenser för det totala renantalet inom socknen, som 

ökade till följd av nordsamernas ankomst. Därmed kan den renökning som skedde 

under 1920-talet inom Gällivare socken inte enbart förklaras genom goda förutsätt

ningar för renskötseln, utan är även delvis en följd av hur lappväsendet valde att lösa 

problem i Karesuando-området när renbeteskonventionen tillkom 1919. Antalet renar 

som fick föras in på bete i Norge under sommarhalvåret hade begränsats kraftigt i 

samband med konventionen, vilket fick konsekvenser för renskötar familj erna. 

Många av de nordsamiska familjer som tvångs förflyttades under 1920-talet, 

hade inte någon naturlig relation till ortsbefolkningen i Gällivare socken. De hade inte 

nedärvda relationer av det slag som den infödda samiska befolkningen hade. De sak

nade s.k. balanserade reciprocitetsrelationer till den bofasta befolkningen, som deras 

efterkommande kunde ärva. De tvångs förflyttade renskötar familj erna hade sina rela

tioner i Karesuandoområdet, men tvångs förflyttningarna medförde att de fick överges 

i den gamla hemsocknen. De bofasta skötesrenägarnas renskötare försvann alltså från 

detta område, och många verddeförhållanden upphörde att existera till följd av detta. 

Under samma tidsperiod som samer norrifrån förflyttades till Gällivareområdet 

hade skötesrensystemets betydelse och utbredning börjat förändras. De produkter 

som ortens samer tidigare hade skaffat sig via kontakten med bönderna kunde fort

sättningsvis erhållas i handelsbodarna. Behovet av relationer inom vinterbetesområdet 

minskade därför allteftersom. Nordsamerna ansvarade därför för få eller inga skötes

renar i det nya området.3 Det fanns inte heller något större behov av att etablera han

1 Marainen (1984), s. 12-13. Se även Åhren, Ingvar (1979), "Tvångsförflyttning eller disloka-
tion: Nordsamernas förflyttning till södra Lappland", i Norrbotten 1976-77. Luleå. s. 107-143; 
Marainen, Johannes (1982), "The Swedish-Norwegian Convention on the Right of the Migra-
tory Sami to Reindeer Grazing Lands: General background, Conditions and Consequences of 
the Convention" i Birgitta Jahreskog (ed.) The Sami National Minority in Smden. Uppsala, s. 62-
76; Marainen, Johannes (1996), "Tvångsförflyttningar av samer", i Norrbotten 1996. Luleå. s. 62-
78; Lanttö (2000), s. 86-90 och 131-145. 
2 Manker, Ernst (1944), Lapsk kultur vid Stora 1mle älvs källsjöar, en etnografisk inventering inom 
uppdämningsområdet vid Suorva. Nordiska museet. Acta Lapponica 4. Stockholm, s. 80. 
3 Renlängder för Norrkaitum, Mellanbjn och Sörkaitum 1931-1940. LNNA, serie D 1:1, HLA; Ren
längder för Gällivare skogssameby. LNÖA, serie D 1:1, HLA. För en mer utförlig diskussion kring 
nordsamerna norr om Talma och deras inställning till skötesrensystemet, se kapitel 4. 
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delsrelationer (verddeförhållanden) till den bofasta befolkningen eftersom de varor de 

behövde kunde införskaffas i handelsbodarna. De anlände till området i en tid då de 

gamla relationernas betydelse redan hade börjat förändras. De nordsamer som kom till 

Norrkaitum under 1880-talet hade däremot etablerat verdde-relationer till bondebe

folkningen.1 

Nordsamerna tvångsförflyttades således till området under en brytningstid för 

skötesrensystemet. De förde också i hög utsträckning med sig en annan form av ren

skötsel, den extensiva renskötseln. Den extensiva renskötseln skulle på längre sikt 

också påverka betydelsen av skötesrensystemet för samerna. 

Renskötselformernas inverkan 

En annan yttre faktor som bidragit till skötesrensystemets minskade betydelse var 

övergången till en extensiv renskötsel i socknen, främst i Sörkaitum och Gällivare 

skogssameby. De nordsamer som tvångsförflyttades till området förde med sig denna 

typ av renskötsel, som var svår att förena med en intensiv vallning av renarna. Den 

extensiva renskötseln fick ofta ett övertag över den intensiva renskötseln i området. 

Med Kautokeino-lapparna, som på 1880-talet kommo till Norrkaitum, (...) kom också 

den fria renskötseln, som försvårade den gammeldags metoden även hos grannarna. 

Senare kommo ju (...), varigenom den östliga gruppen förstärktes och den extensiva 

renskötseln vann sin seger.2 

En extensiv renskötselform gagnar inte ett skötesrensystem av det slag som jag har 

beskrivit, eftersom den främst är inriktad mot köttproduktion. De bofastas renar upp

fattas som en konkurrent till de egna renarna om betet, vilket förhindrade expansio

nen av renhjorden. Skötesrensystemets utbredning går att ställa i relation till vilken 

renskötselmetod som praktiserades, intensiv eller extensiv. I samband med den exten

siva renskötselns genombrott har också skötesrensystemets betydelse minskat och på 

längre sikt nästan upphört helt och hållet. Det har funnits en oro bland de bofasta 

skötesrenägarna för vad som skulle hända med deras skötesrenar, då renskötarna 

övergav den intensiva renskötseln till förmån för den extensiva. Bofasta skötesrenäga

re var rädda att skötesrensystemet skulle upphöra i samband med övergången till den 

extensiva renskötseln.3 De ansökte därför om sänkt sköteslega för sina renar i början 

av 1930-talet. De var osäkra på vad de hade för nytta av sina renar, när renskötarna 

övergått till den extensiva formen av renskötsel. En sänkning beviljades inte eftersom 

1 Protokoll, fört vidförhör med renägaren Pava E:son Pittsa, Gellivare den 16 mars 1932. LNNA, serie F 
11:5, HLA; Renlängder för Gällivare skogssameby 1933-1940. LNÖA, serie D 1:1, HLA. 
Intervju 2. Verddeförhållandet behandlas mer ingående i kapitel 6. 
2 Protokoll, fört vidförhör med renägaren Pava E:son Pittsa, Gellivare den 16 mars 1932. LNNA, serie F 
11:5, HLA. 
3 Ang. ifrågasatt sänkning av sköteslega förrenar. Itänds kansliet L 78/32. LNNA, serie B 1:1, HLA. 
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lappväsendet ansåg att renskötarna hade samma ansvar för skötesrenarna, även efter 

en övergång till extensiva renskötselmetoder.1 

I samband med nödåren var det många familjer som var tvingade att upphöra 

med renskötsel och därmed blev det arealer över för de övriga renskötarna att låta sina 

renar expandera på. Alla dessa faktorer i samverkan med varandra har resulterat i att 

skötesrensystemet förlorade sin betydelse som överlevnads strategi och delvis även 

som konfliktminimerare. 

Lappväsendet hade också en relativt kluven inställning till vilken renskötselme

tod som var mest lämpad. Den intensiva renskötselmetoden ansågs vara den mest 

utvecklade och lämpligaste, och skulle därmed prioriteras. Problemet var dock att 

många av familjerna som bedrev den renskötseln delvis hade övergått till fasta bostä

der i form av torvkåtor eller genom att hyra bostäder av de bofasta på vinterlandet. 

Enligt lappväsendet var en god renskötsel, en renskötsel där inte någon form av fast 

boende förekom, vilket de extensiva renskötarna från Karesuando-området represen

terade. Karesuandosamerna framstod därmed som de mer genuina och kompetenta 

renskötarna i lappväsendets ögon. Lappväsendet menade därmed att karesuandosa-

mernas renskötselform var att föredra, bara de kunde förmås att övergå till en intensiv 

renskötselmetod i alla andra sammanhang.2 Därmed är det tydligt att lappväsendet 

ville sammanföra de delar av renskötselmetoderna som de ansåg representera en god 

renskötsel: en intensiv renskötsel men med den extensiva renskötselns boendeformer. 

Svensk samepolitik hade länge varit inriktad på att förhindra renskötarna från att bli 

bofasta. Det gällde tydligen även torvkåtor och hyrda vinterbostäder. 

Ändrad lagstiftning som reglerade skötesrensystemet i kombination med yttre 

omständigheter resulterade i att systemets utbredning minskade kraftigt fram till slutet 

av 1930-talet. Det som framkommer tydligt är att skötesrensystemets ställning kraftigt 

stärktes under tiden efter den första lagstiftningsåtgärden 1898 och fram till i slutet av 

1910-talet, då en del tvångsåtgärder mot skötesrensystemet genomfördes. Under 1920-

talet fortsatte antalet skötesrenar att minska, fastän övriga gruppers renantal ökade, 

vilket styrker att lagstiftningen börjat få effekt. Till följd av de nordsamiska tvångsför

flyttningarna vann den extensiva renskötseln mark och trängde undan den intensiva 

formen i Gällivare, vilket även det fick konsekvenser för skötesrensystemet. Dödsstö

ten för det tidigare omfattande bruket av skötesrenar infann sig i samband med nöd

åren under 1930-talet, då merparten av renantalet för alla renägare reducerades mar

kant. För många inom den bofasta befolkningen försvann alla renar och i samband 

med att renantalet började öka fanns de få förutsättningar att utveckla sitt renägande 

igen. De bofasta var inte heller i behov av skötesrenarna ekonomiskt längre. För den 

renskötande befolkningen, som nu övergått till den extensiva renskötseln, kan det inte 

längre ha varit ett alternativ att livnära sig genom skötesrensystemet längre. En föränd

ring på synen att livnära sig på skötesrenar fick sin början under 1920-talet. Skötesren

systemet var dock redan på tillbakagång före nödåren. 

1 Ang. ifrågasatt sänkning av skötes lega fór renar. Landskansliet L 78/32. LNNA, serie B 1:1, HLA. 
2 Lanttö (2000), s. 137-138. Jfr Lundmark (1998a), s. 117-120. 
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Den framåtskridande industrialiseringsprocessen i området har också bidragit till att 

skötesrensystemets ställning försvagades, eftersom den betydelse som skötesrenarna 

hade som överlevnads faktorer kunde kompenseras med andra inkomster under den 

aktuella tiden. När skötesrensystemets betydelse minskade, fick den också konsekven

ser för de socioekonomiska relationerna i området. 
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6 SOCIOEKONOMISKA RELATIONER 

Som framkommit i förra kapitlet var skötesrensystemet mycket utbrett i en del same

byar, i början av 1930-talet. Systemet måste ha varit betydelsefullt för berörda parter, 

eftersom det inte upphörde att existera efter lagrevisionen 1917. I detta kapitel be

handlas mer ingående den socioekonomiska betydelsen, som följde av att renskötare 

och bofasta hade gemensamma intressen i vården av skötesrenar. De varor och tjäns

ter som båda grupper erhöll, bör därmed ha haft betydelse för deras överlevnad i om

rådet. Men det fanns även andra system som kunde underlätta livet för de båda grup

perna och som inte var baserade på skötesrenar. Ett sådant system, verddeförhållan-

det, fanns också etablerat i Gällivare socken. 

Verddeförhållandet 

Pastoralisters och bofastas samhällen befinner sig ofta i konflikt med varandra till följd 

av att de har olika målsättningar och ibland även konkurrerar om resurserna i samma 

ekologiska nisch.1 Renskötarna och de bofasta med skötesrenar har haft gemensamma 

strategier för att undvika konflikter. Det har funnits faktorer som bidragit till att goda 

relationer kunde etableras och skötesrensystemet spelade här en nyckelroll, liksom 

även verddeinstitutionen. Verddeförhållanden har främst förekommit i de nordsamis

ka områdena, men har även existerat inom Gällivare socken. Verddeförhållande var en 

social och ekonomisk institution.2 

Verdderelationen, som man kan översätta med gästvänsrelation, innebar kort

fattat att de renskötände familjerna hade etablerade relationer till speciella familjer 

inom bondbyarna. Dessa relationer hade utvecklats under lång tid och ärvdes ofta 

inom familjerna. Det var inte ovanligt att en renskötande familj under flera generatio

ner kunde ha denna nära kontakt till en bofast familj. "Vi bodde också i Markitta hos 

en familj i trettio vintrar i ett sträck."3 Ett vänskapsförhållande av detta slag bör åt

minstone ha sträckt sig över två generationer för att kunna bli benämnt som en verd-

derelation. 

I verdderelationerna var det även vanligt att många av de bofasta ägde egna 

renar.4 Det var dock ingen regel. Mellan de bägge inblandade parterna förekom ofta 

1 Fratklin, Elliot (1997), "Pastoralism: Governance and development issues", i Annual Review 
Anthropologe 1997 nr. 26. s. 239. 
2 Ruong (1991), s. 75. 
3 Intervju 2. 
4 Intervju 1. 
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byteshandel, som främst bestod av naturaprodukter.1 Renskötarna hade en verdde i 

flertalet av de bondbyar som de passerade, medan de bofasta kunde vara verdde åt 

många renskötände familjer. Genom att familjerna tillbringade mycket tid tillsammans 

under vinterhalvåret etablerades en samhörighet mellan dem. När renskötarfamiljerna 

slutade att flytta med de aktiva renskötarna till vinterbeteslanden luckrades samhörig

heten upp mellan grupperna. 

Inom Gällivare socken var inrättandet av lapphärbärget en av orsakerna till att 

verddeförhållandets betydelse minskade. Renskötarna kunde bo där vid besök i Gälli

vare, istället för att som tidigare ta in hos sina bofasta verdde- eller skötesrenägarfamil-

jer.2 En annan orsak till minskade kontakter var att renskötarna byggde egna hem på 

vinterlandet och därmed inte längre behövde hyra stugor av den bofasta befolkningen. 

Just övergången till bofasthet var en viktig orsak till att skötesrensystemet och verdde

förhållandets betydelse minskade och fortsatta ställning.3 Även i Karesuandoområdet 

förlorade verddeförhållandet sin betydelse i samband med att renskötarna skaffade 

egna hem.4 När bofastheten blev större bland renskö tarfamilj erna förändrades förut

sättningarna att bevara goda sociala relationer. Avstånden mellan grupperna ökade och 

den spontana kontakten försvann. 

Innan familjerna upphörde med att bo hos sina verdde familj er hade man goda 

relationer. På hösten väntade varje bofast på "sin" renskötande familj och de hade en 

ganska god uppfattning om när den skulle anlända.5 Renskö tarfamilj ernås återkomst 

till bondbyarna verkar ha varit högtidsstunder, som den bofasta befolkningen, i alla 

fall barnen, väntade på varje höst.6 

1 Ruong (1991), s. 75. 
2 Intervju 1. Verddeförhållandet har inte försvunnit helt och hållet, men innebörden har delvis 
förändrats. Tidigare bodde renskötarna hos en verdde, men nuförtiden lämnar renskötarna 
t.ex. utrustning hos dem och de umgås med varandra. Det är också vanligt att var och ens 
verdde deltar i viktiga händelser i renskö tarfamilj ernås liv, t.ex. vid begravningar. Förhållandet 
är dock inte lika utbrett. Renskö tar familj erna i Gällivare socken började bygga egna hus i slutet 
av 1940- och i början av 1950-talet. Byggandet av torvkåtor hade dock påbörjats tidigare. Sam
tal med Kerstin Pittsa-Omma den 28 januari 2002. Det finns inte någon omfattande forskning som 
behandlar gällivaresamernas övergång till bofasthet mer ingående. Ruong behandlar den myck
et kortfattat. Se Ruong (1991), s. 127-131. Andra som studerat samernas övergång till bofasthet 
och behandlat generella idéer angående samernas bostadssituation är Hanes, Gertrude (2001a), 
Frågan om rensamernas rätt till fasta bostäder: Samernas vinterbostäder i Jokkmokks kommun 1933-1946 
sett i ett idémässigt och maktpolitiskt perspektiv. D-uppsats vid institutionen för historiska studier. 
Umeå universitet. Umeå; Hanes, Gertrude (2001b), Vaisaluokta under 100 år. Jokkmokk. Hanes 
behandlar framförallt vaisasamernas övergång till bofasthet i Porjus. Vaisasamer är benämning
en på den tvångs förflyttade gruppen nordsamer, som hade sitt huvudviste i Vaisaluokta; Torp, 
Eivind (1992), "Från kåtor till egna hem: Samerna och den statliga bostadspolitiken", i Bebyggel-
sehistorisk tidskrift: Landsbygden berättar ni. 24. Stockholm, s. 107-125. Torp studerar övergången 
till bofasthet bland jämtlandssamerna. 
3 Eidheim (1971), s. 32. 
4 Magnusson (1993), s. 8. 
5 Intervju 2, 3, 6 och 16. 
6 Intervju 6, 8,11,12,14,15 och 16. 
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(...) så stod vi ju ofta och hörde dem kanske mil, en mil, renskällorna, när de kom över 

Sjaunjamyren. Det var lite som högtidsstunder, det där. (...) Man längtade riktigt efter 

att de skulle komma.1 

Renskötarfamiljerna och de bofasta familjerna umgicks mycket med varandra under 

den tid som samerna befann sig i området.2 Under kortare perioder kunde renskötar

familjerna bo inne hos den bofasta familjen, men om de skulle stanna en längre period 

i området hyrde de ofta stugor eller bagarstugor av bybefolkningen.3 Många i bonde

befolkningen kunde tala samiska som man hade lärt sig av förbipasserande renskötare 

eller samisktalande grannar.4 De informanter som inte behärskade samiska minns från 

barndomen, att den äldre generationen talade samiska med de förbipasserande samer

na.5 Många ur den samiska befolkningen behärskade också finska till följd av kontak

terna med omgivande befolkningsgrupper. 

Hur vanligt verddeförhållandet har varit inom Gällivare socken är oklart, efter

som det i en del samebyar verkar ha varit vanligt, medan i andra samebyarna hade 

informanterna aldrig hörts talas om det. Tydligt är dock att i Norrkaitum dit nordsa-

mer tvångs förflyttats tidigt var systemet vanligt. I grannsamebyn, d.v.s. Mellanbyn, är 

situation mer oklar, eftersom en del informanter ansåg att systemet fanns medan en 

informant inte var bekant med verddeförhållandet.6 I Sörkaitum har denna gemen

skapsform funnits även om inte någon av de utvalda informanterna ansåg det. Andra 

samer inom Sörkaitum har nämligen berättat att verddeförhållandet faktiskt fanns. I 

Gällivare skogssameby har inte detta formaliserade gästvänförhållande förekommit 

enligt informanterna, men flera renskötarfamiljer har lika fullt varit delaktiga av ett 

system som påminner mycket om verddeförhållandet. "Familjen var dock inbegripen i 

ett slags vänskapsförhållande. Det var bara att följa sin far och farbror. Det var att 

följa dem i spåren och så gjorde man som de."7 

I Gällivare socken är det uppenbart att verddeförhållandet och skötesrensyste-

met existerat parallellt och att de två systemen överlappade varandra i stor utsträck

ning. Det var inte heller ovanligt att verddefamiljerna kunde äga skötesrenar. I Gälliva

re socken är det troligt att verddeförhållandet ibland har varit synonymt med skötes-

1 Intervju 16. 
2 Intervju 6, 8,10,11,14,15 och 16. 
3 Intervju 6; Wallmark, Patrik (1973), "Från bygd till ödemarkNautijaur, Tjåmotis och Kvikkjokk. 
Uppsats i Allmän och jämförande etnografi, påbyggnadskurs Cl/3-betyg, Uppsala universitet. 
Uppsala, s. 22. 
4 Korhonen, Olavi (1989), "Tre språk i kontakt — en fråga om jämvikt eller dominans", i Sympo
sium lingua — cultura. Länsstyrelsen i Norrbottens län. Luleå. s. 52. Se även Öberg (1999), s. 16. 
Han visar på en språksituation inom en specifik familj. 
5 Korhonen (1989), s. 55. 
6 Intervju 5. 
7 Intervju 13. Det är troligt att det endast är begreppet verdde som inte varit bekant för en del 
informanter, men att själva systemet likafullt varit etablerat. Berg omnämner att det fanns ett 
ömsesidigt vänskapsförhållande inom de sydsamiska områdena på norsk sida, men att det inte 
finns något sydsamiskt begrepp för verdde. Det system han beskriver som fanns på Helgeland 
påminner helt och hållet om verddeförhållandet. Se Berg (2000), s. 95. 
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rensystemet. Rent teoretiskt och i fråga om sin uppbyggnad är det dock frågan om 

olika system. Verddeförhållandet är i likhet med skötesrensystemet uttryck för balan

serade reciprocitetsrelationer, vilket är det som förenar dem. 

Även om verddeförhållandet främst förknippas med den nordsamiska rensköt

selkulturen, har liknande system med samma innebörd funnits även i mer sydliga om

råden. I både Jokkmokk och Ammarnäs har sådana relationer dokumenterats. 

Det granneförhållande som uppstår mellan lappen och nybyggaren är en sedvanerättslig 

institution, så tillvida som bestämda traditioner reglerar förhållandet grannarna emellan. 

Granneförhållandet gick också i regel i arv till kommande generationer av nybyggare 

och lappar.1 

I samband med att staten lagstiftade om skötesrensystemet institutionaliserades det 

och staten bestämde därigenom förutsättningarna för dess fortsatta existens samt 

utveckling. Verddeförhållandet fick dock fortsätta att utvecklas på sitt eget sätt. Båda 

systemen har fyllt viktiga funktioner i bevarandet av de goda relationer som uppstod 

när de en gång etablerades. 

Skötesrensystemets sociala betydelse 

Skillnaden mellan verddeförhållandet och skötesrensystemet var att i skötesrensyste

met var bofastas renägande en förutsättning, vilket det inte behövde vara i verddeför

hållandet. Både skötesrensystemet och verddeförhållandet har mycket gamla anor och 

det är omöjligt att avgöra deras ålder. Det är troligt att skötesrensystemet funnits lika 

länge som det funnits samiska grupper som försörjt sig inom olika ekologiska nischer. 

"Och tiden när skötesrenar kom till är inte lätt för någon att veta, därför tror (jag) den 

skötseln är lika gammal som samers renskötsel."2 I citatet åsyftas ett system som var 

fast förankrat mellan olika samiska grupper innan nybyggarna började kolonisera Gäl

livare socken. Den inflyttade befolkningen blev därmed inbjuden till att delta i ett 

system som redan existerade i området. 

Förhållandet mellan bofasta renägare och den renskötande befolkningen verkar 

ha präglats av goda relationer på grund av skötesrenarna. Det rådde ett samspel som 

var en nödvändighet för den bofasta befolkningens möjligheter att överleva inom 

området — speciellt före industrialiseringens genombrott. Detta verifieras genom de 

intervjuer som genomförts med berörda parter i området. Enligt en del av de bofasta 

informanterna var ett samarbete en förutsättning för att de skulle kunna överleva i 

området.3 "Alla var tvungna att hjälpas [åt] (...) [för] att man skulle överleva i byar

1 Campbell (1982), s. 236. 
2 Fannki, SOFI 19474. Orginaltexten är på samiska och översättningen till svenska är gjord av 
Kerstin Pittsa-Omma, september 2000. 
3 Intervju 12 och 14. Jfr Wallmark (1973), s. 21. Wallmark som utfört sin studie ur nybyggar
nas/ de bofastas perspektiv menar att det var samerna som var beroende av nybyggarna. 
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na."1 Synen på varandra var mer positiv och respekten för det sätt man valt att leva på 

var större och befolkningsgrupperna accepterade skillnaderna i en högre utsträckning: 

"Det vill jag poängtera än en gång, vi har verkligen levt i samklang, det har aldrig varit 

något [problem]. (...) Det kanske är ömsesidigt hänsynsta-gande(.. .)."2 

Informanterna i den renskötände gruppen har inte uttryckt sig lika tydligt om 

att goda relationer var en förutsättning för att kunna överleva i området. Den bofasta 

befolkningen var till en början mer beroende av renskötarna för att kunna försörja sig 

i området, och renskötarnas levnads förutsättningar underlättades av böndernas närva

ro i trakten.3 Den situationen förändrades dock, och många renskötande samer kom 

att bli beroende av den bofasta befolkningen för sin överlevnads skull. Renskötarna 

ansåg också att de hade goda förbindelser med den bofasta icke-samiska befolkningen. 

En av de renskötande informanterna menade att man betraktades halvt om halvt som 

bybo.4 

Skötesrenarna bidrog även till att den bofasta befolkningen fick en högre för

ståelse för renskötselkulturen. "Skötesrenen är förbindelselänken mellan lappar och 

bofasta."5 Att så har varit fallet framkom tydligt i flera intervjuer. "Renen förenar olika 

människogrupper och bidrar till att man har något gemensamt att prata om."6 När två 

parter har något gemensamt intresse uppstår goda relationer, oavsett om det handlar 

om skötesrenar eller något annat. "Vi i dessa områden lever dels av lapparnas renar 

och dels av vårt lilla jordbruk och varför skall vi då inte bekymra oss för hur det går 

med rennäringen?"7 Skötesrensystemet var betydelsefullt för försörjningen, sämjans 

och vänskapens skull och det var viktigt att denna relation bevarades.8 Den här inställ

ningen förändrades dock i samband med de samhällsförändringar som skedde i Gälli

vare socken och i kombination med de lagstiftningsåtgärder som genomfördes. 

Skötesrensystemet hade en multifunktionell betydelse. Hur få renar en ren

skötande familj har kunnat livnära sig på är helt beroende av vilka kompletterande 

näringar som fanns tillgängliga.91 en del samebyar har både den ekonomiska och soci

ala betydelsen varit lika viktig. I andra samebyar, främst i Norrkaitum, har den sociala 

betydelsen av skötesrensystemet varit mer dominerande. Den betydelse som systemet 

hade för olika familjer var individuell. Även om man livnärde sig inom samma sameby 

1 Intervju 14.1 intervjuerna 3, 4, 8, och 13 framkom det liknande uppgifter. 
2 Intervju 16. 
3 Bäckman & Kjellström (1979), s. 278-279. Sjulsson avser förhållandet mellan renskötare och 
nybyggare i Västerbotten, men relationen mellan befolkningsgrupperna verkar ha varit likartad 
fram till dess att yttre faktorer förändrade levnadsvillkoren för bägge parter. Dessa yttre fakto
rer har introducerats vid olika tidpunkter för de skilda lappmarkerna. Generellt kan man säga 
att ju längre söderut man befann sig desto tidigare förändrades relationen mellan grupperna. 
4 Intervju 1. 
5 Pesonen, SOFI 19311. 
6 Intervju 13. Se även Wallmark (1973), s. 25. 
7 Idivuoma (1990), s. 16. Citat avser Karesuandoområdet, men genom informanterna i Gälliva
reområdet har samma uppgifter framkommit. 
8 Mangi Britta, 1953, Karesuando. SOFI 22056. 
9 Khazanov (1983), s. 29. 
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kan den sociala och ekonomiska betydelsen av skötesrensystemet ha varit olika för de 

enskilda renskötarfamiljerna. För de renskötande familjer som enbart ansvarat för ett 

fåtal skötesrenar har den sociala betydelsen haft större betydelse än den ekonomiska 

betydelsen. De behövde inte ansvara för skötesrenar för att kunna överleva på ren

skötsel utan enbart för att reducera antalet konflikter och för att bibehålla de goda 

relationer som redan fanns etablerade till en bofasta ickesamiska befolkningen. Det 

var mycket viktiga kontakter som gick förlorade om man valde att bryta relationen. 

Bofasta med eller utan skötesrenar 

Om skötesrenar hade betydelse för relationerna mellan renskötare och bofasta icke-

samer i Gällivare socken, bör det ha varit skillnad på renskötarnas relationer till de 

bofasta som ägde skötesrenar och de som inte ägde några. 

De bofasta etablerade kontakter till de renskötande samerna när de passerade 

byarna under vinterhalvåret. Relationerna kunde befästas genom att den bofasta famil

jen erhöll ett renmärke av renskötarfamiljerna. Generellt sett hade alla stamgårdar och 

hemman inom socknen ett eget renmärke.1 En del av dem som ägde renar hörde till 

de högre samhällskikten, däribland landsfiskaler, kyrkoherdar och handelsmän.2 

Många av dessa renägare hade inte den legala rätten att äga renar efter 1898.3 I sam

band lagrevisionen 1917 har rätten att besluta om vem som ska få äga renar utgått från 

lappfogden, och han har konsekvent följt de nya paragraferna vid nyregistreringar eller 

omregistreringar av renmärken. "Hade du inte ett hemman, så fick du inte registrera 

ett renmärke."4 Det förklarar varför protesterna var så starka från området. Många av 

de icke-samiska renägarna förlorade på det sättet möjligheten att äga renar. 

Att lappfogden följde de nya bestämmelserna går att verifiera utifrån lappfog

dearkivet, eftersom det finns ett antal ansökningar om registrering eller omregistrering 

av renmärken. Om en sökande inte uppfyllde kriterierna fick han/hon redogöra för 

sina släktförhållanden eller tillhörighet till jordbruksfastighet. Om lappfogden därefter 

inte ansåg sig ha fått mer ingående upplysningar som styrkte personens rätt att äga 

renar blev det avslag.5 De bofasta ickesamer som ansökte om renmärken var tvingade 

att få sina märken registrerade och motta registreringsbevis från häradsrätten, innan de 

kunde börja märka renar i det tänkta märket.6 Det var renskötarna som utformade nya 

renmärken till de bofasta.7 De bofasta, liksom renskötarna själva, var under 1900-talet 

1 Intervju 1, 2 och 15. 
2 Intervju 12. 
3 Se kapitel 3. 
4 Intervju 2. 
5 Ansökan från bofast i Forsjavri 18/2 1932. LNNA, serie E 3:10, HLA; Ang. Yrans Gustaf Larssons 
i Ripats ansökan om fastställande av renmärke. LNNA, serie B 1:2, HLA; Till Verner Granberg "Luleå 
5/7 1932. LNNA, serie B 1:2, HLA. 
6 Till Hemmansägare Johan Erik Helin, Bönträsk, Lansjärv 6/8 1934. LNNA, serie B 1:2, HLA. 
7 Intervju 2 och 13. 
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tvingade att ansöka om tillstånd för att få använda ett nytt märke. När bofasta renäga

res renmärken väl var registrerat kunde de t.ex. skaffa sig renar vid renauktioner som 

hölls i samband med skiljningar.1 

Ytterligare ett sätt för en bofast familjemedlem att förvärva renar var vid gif

termål med en renskötselberättigad person. Den part som härstammade från en ren-

skötande familj förde ofta med sig ett renmärke med renar in i det gemensamma boet. 

Enligt en av de bofasta informanterna förvärvade många familjer renar på det sättet.2 

Ett annat sätt som de bofasta kunde förvärva renmärken på var om något av barnen i 

den bofasta familjen fick en ren med eget märke av någon renskötare i faddergåva.3 

Enligt lagen skulle även de märken som gavs bort som gåvor godkännas och registre

ras. När detta inträffade fanns redan en relation etablerad mellan familjerna. Denna 

ren och dess efterkommande blev sedan barnets skötesrenar hos renskötaren. 

De bofasta som ägde renar hade generellt en bättre förståelse för renskötseln 

och var därmed inte lika ofta i konflikt med renskötarna. De kunde även försvara 

renskötarnas intressen gentemot andra grupper om inte några renskötande samer 

fanns närvarande vid sammanträden och vid diskussioner: 

(...) det var säkert så i andra byar att de som ägde renar hade en positiv grundsyn till 

rennäringen och kunde vara rennäringens talesmän där i bygden, om ingen renskötare 

var där med argument [för att] övertyga något. Det blev en konstruktiv dialog om nå

gon hade upplevt att det var något som var fel och galet. Det var någon som var ren

näringens språkrör där, även när inte renskötaren själv var där.4 

Många av de bofasta som ägde egna renar har haft ett eget intresse av att försvara 

renskötseln gentemot andra, eftersom det var en förutsättning för deras eget renägan-

de. För båda parterna var det viktigt att undvika att öppna konflikter uppstod dem 

emellan, eftersom det var så mycket som stod på spel, om det ömsesidiga förhållandet 

inte gick att upprätthålla. En samisk informant ansåg att relationerna till dem som 

ägde skötesrenar var stabilare, eftersom de hade så mycket att förlora om en sådan 

relation bröts. Däremot var det lättare att bryta kontakten med de familjer som inte 

ägde skötesrenar, eftersom det inte fanns något gemensamt att värna om.5 De som 

ägde skötesrenar hade en större förståelse för renarna och renskötseln.6 Bofasta ren

ägare ansåg att renarnas närvaro på markerna inte förorsakade några nämnvärda ska

dor och om några problem eventuellt uppstod, löstes de omedelbart och på ett tillmö

1 Intervju 11, 12, 15 och 16. Se Wallmark (1973), s. 24-25. Renauktioner hölls i samband med 
skiljningar. Då hade såväl samer som icke-samer möjlighet att köpa de renar som var omärkta. 
Inkomsten till följd av auktionerna tillföll de olika samebykassorna. 
2 Intervju 14. 
3 Stenberg SOFI 19319. 
4 Intervju 1. 
5 Ibid. 
6 Intervju 10. 
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tesgående sätt. Det fanns därför ingen anledning att klaga på renskötarna.1 Det fanns 

även de som menade att renarnas närvaro på ängar var av godo och inte påverkade 

gräsväxten negativt för nästkommande år. "Rentramp ett år åstadkom nära nog dub

belt bättre gräsväxt det följande året, särskilt i fråga om dåliga ängar."2 Andra mark

ägare anslöt sig till denna uppfattning och menade att renarnas närvaro var fördelak

tigt för återväxten på skog och mark.3 Vilka effekter renarna hade på ägorna var där

med omdiskuterat. 

De bofasta som inte hade egna renar intog ofta en annan inställning till samer-

na: 

(...) de som inte har renar eller inte är intresserad av renskötsel, (...) de har en annan 

inställning till samer än vi som har [renar](...). Man hör bara på snacket. Jag tror det 

har, det har betydelse absolut.4 

En annan samisk informant berättade en episod, som visar att bofasta utan skötesre

nar inte var direkt vänligt sinnade gentemot renskötarna och rennäringen, eftersom de 

kunde släppa sina hundar på renhjordarna för att skrämma bort dem från markerna.5 

Det var många gånger svårt att bevisa att ägarna verkligen hade släppt sina hundar, 

eftersom de påstod att de inte hade gjort det.6 Genom ett sådant förfaringssätt åsam

kades renskötarna merarbete, eftersom de var tvingade att samla ihop den skingrade 

hjorden. 

Bofasta icke-samer utan renar ville ha stängsel kring merparten av sina odlings-

och åkermarker, för att skydda dem från renarna.7 De ansåg att renskötarna var 

ansvariga för de skador som uppstod, och att de brast i sin tillsyn av renarna och lät 

dem vandra fritt.8 Om inte renskötarna höll renarna borta från ströängar och odlingar 

hotades de med stämningar från de bofasta. "Om lapparna ej hämtar sina renar får 

dem [renskötarna] kännas vid de kostnader som deras renar orsakar oss."9 För att 

betona vilken negativ inverkan renarna hade på deras näringsfång hävdade bönderna 

att kreaturshållningen blev lidande och minskade, eftersom höet förstördes genom 

renarnas närvaro i området.1 Det fanns andra bofasta i området som ansåg att 

1 Protokoll fört vid sammanträde med lappallmogen i Gällivare den 27-28 mars 1920. LNNA, serie F 
11:3, HLA. 
2 Protokollfört hos Konungens Befallningshavande i Nattavara den 14 januari 1920. LNNA, serie E 3:3, 
HLA. [Uttalandet gjort av hemmansägaren Erik Eriksson i Solberget.] 
3 Ibid. [Uttalandena om vilken fördel det var med renarnas närvaro i skogen gjordes av bland 
annat L. E. Larsson i Purnu, men även av överjägmästare Wallmark.] 
4 Intervju 15. 
5 Intervju 8. Se även Wallmark (1973), s. 27. I Wallmarks studie framgår det att bland de bofas
ta kring Kvikkjokk, Tjåmotis och Nautijaur har ett liknande förfaringssätt förekommit, att de 
bofasta släppte sina hundar efter renarna. 
6 Wallmark (1973), s. 27. 
7 Intervju 10. 
8 Till lappfogden och Herr J. O. Holm från bofasta i nedre delarna av Gellivare socken. LNNA, serie E 
3:2, HLA. 
9 Till Lappfogde och Herr Ragnar Pappila från hemmansägare i Urtimjaure, ]utsavaara, Vänträsk, Gran
land och Ruodna 10/5 1930. LNNA, serie E 3:9, HT,A. 
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närvaro i området.1 Det fanns andra bofasta i området som ansåg att bönderna använ

de sig av höhässjor som fällor för renarna, för att sedan kunna kräva ersättning av 

samerna för förstört hö. Renskötarna betalade ofta ersättningen för att undvika att bli 

indragna i processer. En del jordbrukare krävde ofta högre ersättning än vad värde

ringsmannen hade kommit fram till och accepterade inte ersättning i fullgott hö, utan 

skulle ha den i kontanta medel.2 Att ta emot ersättning i hö vore det mest naturliga, 

eftersom det var vad bönderna behövde till sina djur. Ett annat argument som använ

des var att renskötarna hade för stora renhjordar, som de inte klarade och därmed 

brast tillsynen av renarna.3 En annan åsikt som framkom från skötesrenägarnas sida, 

var att de som ivrigaste framhöll vilka skador som renarna åstadkom, var de som inte 

ägde egna skötesrenar och som inte heller hade god ladugårdsskötsel.4 Det fanns alltså 

även motsättningar och skilda meningar mellan bönder med renar och de utan renar 

och därmed inte bara mellan renskötare och bofasta icke-renägare. Merparten av kon

flikterna verkar just ha handlat om höskador och ströängar.5 Den bofasta gruppen 

som inte ägde egna renar har därmed haft olika relationer till renskötarna. Relationen 

mellan renskötare och bofasta utan skötesrenar har störts av det faktum att det inte 

fanns något att enas om, om än det fanns undantag. Här utgjorde renarna främst ett 

irritationsmoment för den bofasta icke-renägande befolkningen. 

Det är tydligt att renägandet har haft betydelse för relationerna och att de som 

inte ägde skötesrenar hade en sämre relation till den renskötande befolkningen. Det 

har dock även funnits en grupp bofasta icke-renägare som har haft en positiv inställ

ning till renskötseln, vilket kan bero på att de var beroende av att få köpa renar av 

renskötarna.6 Skötesrensystemet har därmed bidragit till goda relationer och att kon

fliktnivån mellan de involverade parterna inte blev för hög. Från renskötarnas sida var 

det betydelsefullt att bevara systemet och därför är deras rädsla inför förändringen 

förståelig. För samerna har relationen till de bofasta som ägde renar varit mer värde

full och betydelsefull än till dem som inte ägde renar. De hade verkligen något att 

förlora, om relationerna mellan grupperna skulle förändras på ett negativt sätt. Det är 

därför uppenbart att behovet av förnödenheter stimulerar de olika befolknings

grupperna att utveckla relationer till varandra för att underlätta det dagliga livet i om

rådet. 

1 Årsberättelse 1890. LNNA, serie B 3:1, HLA. 
2 Protokollfört hos Konungens Befallningshavande i Nattavara den 14 januari 1920. LNNA, serie E 3:3, 
HLA. [Uttalandet gjort av kronojägaren K. M. Isaksson.] 
3 Årsberättelse 1912. LNNA, serie B 3:1, HLA. 
4 Protokollfört hos Konungens Befallningshavande i Nattavara den 14 januari 1920. LNNA, serie E 3:3, 
HLA. [Uttalandet gjort av L. E. Larsson i Purnu.] 
5 Wallmark (1973), s. 26-27. Wallmark beskriver konfliktbilden mellan de båda grupperna i 
Jokkmokksområdet, men man kan utgå från att situationen varit liknande i Gällivare. I Wall-
marks intervjumaterial har det också framkommit att i Gällivareområdet var det vanligt att de 
bofasta stämde renskötarna för höskador. 
6 Intervju 3, 4, 6 och 16. 
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Skötesrensystemet skall inte enbart framställas som ett väl fungerande system, även 

om det var det i de flesta fallen. Systemet bygger på ett förtroende mellan de inblan

dade parterna, men som en del individer dock utnyttjade. 

Missbruk av systemet 

Det förekom att en del individer ur bägge grupperna utnyttjade systemet för sin egen 

vinnings skull. Det mest uppenbara fallet är bröderna Lundberg i Arvidsjaursområdet. 

Dessa bröder var hemmansägare och hade låtit sitt renantal expandera mycket, vilket 

innebar att de var bland de största renägarna i området. Deras renägande hade utveck

lats till att bli en mycket vinstgivande affär. För att komma runt reglerna angående 

vilka som hade rätt att praktisera renskötsel hade de anställt samer från trakten som 

ansvarade för deras renar mot betalning. Dessa samer kunde i hög utsträckning bli 

livegna under bröderna, eftersom deras egna renhjordar ofta var för små för att kunna 

livnära sig på. Att övergå till andra näringsfång kan ha varit förenat med stora svårig

heter eftersom myndigheterna förhindrade den samiska befolkningen från att ta del av 

det framväxande industrisamhället. Att situation varit likartad inom Gällivare socken 

är tydligt eftersom renskötarna där ägde endast en mindre del av renhjordarna under 

en lång period. I de här fallen är det tydligt att den negativa reciprocitetsrelationen 

hade utvecklats, eftersom de bofasta skötesrenägarna var de största vinnarna på sy

stemet. De utnyttjade renskötarfamiljernås fattigdom och deras svårigheter att få andra 

arbeten samt samernas renskötselrätt. För renskötarna fanns det inte mycket att vinna 

på relationen eftersom de var direkt beroende av de bofasta. Det är dock tydligt att 

fastän de bofasta utnyttjat systemet har renskötarna likafullt funnit sig i situationen 

och inte brutit relationen. Det var förmodligen inte något alternativ att bryta relatio

nen, eftersom det då skulle bli ännu svårare att försörja sig. 

En del av de bofasta har inte erlagt den fastställda sköteslegan till samerna, 

vilket kan betraktas som ett motstånd mot de nya reglerna som infördes i samband 

med lagrevisionen 1917. Det fanns dock individer som inte heller erlade sköteslega till 

samerna vid sidan av bestämmelserna. Då har individer ur den icke-samiska renägande 

befolkningsgruppen utnyttjat renskötarna på ett medvetet sätt. Gentemot detta förfa

ringssätt har dock renskötarna använt sig av motstrategier, nämligen att antyda att 

renantalet kunde komma att minska om inte ersättning utgick.1 Det var dock vanligt 

att de bofasta anklagade renskötarna för renstölder om deras renantal minskade eller 

inte ökade i samma takt som tidigare år.2 De bofasta har därmed inte accepterat hur 

renskötseln fungerade och att sämre tillväxt på renhjordarna kunde förekomma om 

inte förutsättningarna var bra under något år. Bland de bofasta har det också före

kommit uppfattningar om att renskötarna enbart skyllde på rovdjuren, för att förklara 

varför de bofastas renantal inte ökade.3 Det är uppenbart att förtroendet mellan grup

1 Intervju 14 och 17. 
2 CampeH (1982), s. 243-244. 
3 Wallmark (1973), s. 25. 
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perna i dessa fall hade försämrats, vilket har påverkat synen på varandra. Det fanns 

uppfattningar om att renskötarna enbart lurade dem på deras renar. Detta är uttryck 

för att en negativ reciprocitetsrelation hade börjat etableras mellan en del individer ur 

de bägge grupperna. Något har inträffat i relationerna mellan grupperna vilket fick 

negativa konsekvenser för den fortsatta relationen. Den utvecklade balanserade reci-

procitetsrelationen fick därefter små möjligheter att fortsätta existera. 

Fattiga renskötare och understöd 

Med hjälp av fattigvårdsmaterialet från 1920-talet är det möjligt att ge en bild av de 

renskötande samernas ekonomiska situation. I många av norrbottenskommunerna var 

samernas fattigvård integrerad i kommunens övriga fattigvård. I en del kommuner, 

däribland Gällivare, fanns "fattigrotar", där samerna själva kunde vara med och påver

ka sin fattigvård.1 Utbetalningen av fattigvårdsmedel skedde inom Gällivare socken till 

understödsmottagarna själva eller till den institution som ansvarade för deras vård.2 

I lapp fattigvårdsutredningen framkommer det att en same som var verksam 

inom renskötseln var ytterst sällan i behov av understöd. Enligt utredningen var det 

när renskötarna övergick till andra näringsfång, som de blev i behov av understöd från 

kommun eller stat.3 Resonemanget är detsamma som under 1910-talet, nämligen att så 

länge samerna var nomader fanns det inte några problem, men när de upphörde med 

renskötseln fick de svårigheter att livnära sig. De statistiska uppgifterna som presente

rades i samband med utredningen av lapp fattigvården 1924 ger stöd för detta synsätt. I 

Gällivare socken var det mindre än en procent av den renskötande befolkningen som 

mottog understöd, medan 36 procent av den icke-renskötände samiska befolkningen 

var i behov av understöd i början av 1920-talet.4 Att det var så många icke-

renskötande samer som var i ekonomiska svårigheter berodde enligt myndigheterna på 

att samerna var olämpliga till annat än renskötsel, men även att de hade drabbats av 

lättja och lättsinne. Den framskridande odlingsverksamheten och det hårda arbete 

som den krävde användes också som förklaringsmodell till varför många icke

renskötare var i behov av understöd.5 Motiveringen stämmer överens med dåtidens 

1 Sjölin (1996), s. 96. En rote var ett bestämt område, inom vilket de mer besuttna tog hand om 
de fattigare i samhället. 
2 SOU 1924:58. s. 43. 
3 Ibid, s. 45-46. 
4 Ibid, s. 25. Den samiska befolkningen i Gällivare socken uppgick till 564 personer indelades i 
två grupper vid tiden för undersökningarna, nämligen renskötande och icke-renskötande. Den 
renskötande befolkningen bestod av 348 personer (62 procent), medan den icke-renskötande 
gruppen bestod av 216 personer (38 procent). I den renskötande gruppen var det 2 personer 
som mottog understöd, i den icke-renskötande gruppen var det 78 personer som fick under
stöd. Se Sjölin (1996), s. 97 för en jämförelse med hela den samiska populationen i området. 
Sjölin jämför dessa uppgifter med fattigvården för hela riket. 
5 Sjölin (1996), s. 97. 
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uppfattning om att samerna inte var kapabla till att övergå till annat näringsfång. Deras 

behov av understöd överskred betydligt motsvarande procentsats för den svenska 

befolkningen. För dessa samer fanns det inte längre några möjligheter att livnära sig på 

renskötsel och ofta var de fattiga redan innan de blev bofasta. Det var en hårt pressad 

ekonomisk situation som gjorde att de var tvingade att övergå till andra näringsfång, 

även om deras önskan var att fortsätta inom renskötseln. Den samiska befolkningen 

förhindrades också länge att arbeta inom de olika industrierna, eftersom de ansågs 

vara mindre lämpliga för industriarbeten.1 Den icke-renskötände gruppen samer kun

de ha svårt att överleva på de näringar som stod till buds för dem, vilket förklarar 

varför mer än en tredjedel av gruppen var i behov av understöd. Samerna fick inte 

möjlighet att ta del av det framväxande industrisamhället, eftersom de inte ansågs 

kapabla att klara av övergången från ett nomadiskt levnadssätt till ett bofast liv, allt 

enligt den dominerande lapp-skall-vara-lapp-politiken. 

Under 1930-talet utreddes återigen lapp fattigvården. I källmaterialet från den 

undersökningen framgår det vilka samer som mottog understöd och hur mycket. Ge

nom att jämföra dessa uppgifter med renlängder från samma år, kan man få en upp

fattning om hur många av understödstagarna som var aktiva renskötare.2 Det som 

framkommer är att inte några aktiva renskötare mottog understöd 1933. Däremot 

ägde merparten av understödstagarna skötesrenar. Understödsmottagarna betraktades 

som samebymedlemmar fastän de inte längre var aktiva renskötare. Det var dock stor 

variation på hur många skötesrenar varje understödstagare ägde, från ett fåtal till ett 

50-tal renar. Understödstagarna var främst äldre samer, från 53 år och uppåt. En del 

av dem försökte delta i det rennomadiska livet och ofta levde de i någon av barnens 

familjer. Andra samiska understödstagare var bofasta vid någon fiskrik sjö, medan 

andra åter befann sig på olika hem för vård.3 

I Norrkaitum var åtta personer berättigade till understöd 1933 och i Mellanbyn 

var antalet sju personer. I Sörkaitum fanns det 1933 betydligt fler understödsmottaga

re, nämligen 13 personer.4 Mellan de tre fjällsamebyarna var det stora skillnader på 

storleken av understödet, som den enskilde mottog. I Norrkaitum uppgick genomsnit

tet av understödet år 1933 till ungefar 117 kronor och i Sörkaitum var summan unge

fär 113 kronor. De samer i Mellanbyn som var i behov av understöd mottog betydligt 

högre summor i genomsnitt, och i jämförelse med samerna i de två andra fjällsameby

arna gjorde, nämligen 326 kronor.5 Det fanns alltså fler fattiga i Sörkaitum samtidigt 

som genomsnittet för understödet var lägst i denna sameby. 

1 Kjellström (1973), s. 87-88. 
2 För Gällivare skogssameby finns det inga uppgifter om vilka som var understödsmottagare. 
3 benlängder för Norrkaitum, Mellanbyn och Sörkaitum 1933. LNNA, serie D 1:1, HLA; Anteckningar 
från överläggningar å tingshuset i Gellivare den 27 mars 1933 rörande vissa åtgöranden beträffande den lapska 
fattigvården inom Gellivare socken. Yngre kommittéarkivet (YK) 1767, RA. 
4 Anteckningar från överläggningar å tingshuset i Gellivare den 27 mars 1933 rörande vissa åtgöranden 
beträffande den lapska fattigvården inom Gellivare socken. YK 1767, RA. 
5 Ibid. En fullväxt hanren kostade 1933 mellan 30-35 kronor, medan en vaja kostade mindre, 
nämligen mellan 18-24 kronor. Se SOU 1936:23, s. 279. 
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Understödets storlek verkar inte ha haft någon koppling till hur många skötesrenar 

mottagaren ägde. Som exempel kan man ta två understödsmottagare från Norrkaitum. 

Den ena av dem ägde fyra skötesrenar och mottog lika stort understödsbelopp som 

den som ägde 45 renar. 

De fattiga renskötarfamiljerna har därmed klarat sig på renskötseln i stor ut

sträckning, även om de ägde färre renar än vad som ansågs behövligt. Detta påvisar att 

renskötande samer som hade få egna renar inte var i behov i eller kvalificerade för att 

motta understöd. När de upphörde med renskötseln försvann även eventuella biin

komster, såsom sköteslegan, som kan ha inneburit att de tidigare inte var i behov av 

understöd. Genom att studera vilka inkomster renskötarfamiljerna haft genom av 

ansvaret för skötesrenar, får man en uppfattning om hur stora inkomster det kunde 

handla om. 

Sköteslegan 

Höjningen och regleringen av sköteslegan 1917 innebar en högre inkomst för renskö

tarna, men samtidigt fick de mindre välbeställda skötesrenägarna svårare att betala 

legan.1 Det blev svårare för dem att äga renar, eftersom kostnaden i kontanter kunde 

bli mycket hög, allt beroende på hur många renar de ägde. Det stämmer väl med myn

digheternas målsättning, nämligen att ägandet av skötesrenar på längre sikt inte skulle 

kunna vara en vinstgivande affär. Eftersom sköteslegan fr.o.m. 1917 fastställdes cent

ralt innebar det att skötesrenägarna fick en årligen återkommande kontantutgift för sitt 

renägande. För fattiga skötesrenägare kan det ha varit svårt att erlägga sköteslegan i 

kontanter, speciellt om de ägde många skötesrenar. 

Uppgifterna om att sköteslegan faktiskt betalades kontant går emellertid isär 

bland informanterna. Den fjällsamiska gruppen samt en del bofasta ansåg att det var 

ytterst sällan som en kontant ersättning utgick för arbetet med renarna.2 Informanter

na från den skogssamiska gruppen ansåg det omvända, nämligen att sköteslegan en

bart mottogs och accepterades i form av kontant betalning.3 Det är en intressant skill

nad i jämförelse med fjällsamebyarna, där inte någon uttalat sig om att sköteslegan 

enbart skulle bestå av pengar. Det kan förklaras av det faktum att många skogssamiska 

renskötare hade egna hemman och bedrev ett småskaligt jordbruk. Därmed produce

rade de samma varor som de bofasta skötesrenägarna gjorde. Det fanns därför inte 

något behov av att motta sköteslegan i naturaprodukter. Även en del skötesrenägare 

minns att sköteslegan erlades i kontanter.4 Skillnaden mellan uppgifterna från de fjäll

1 Se kapitel 4 för mer information om sköteslegan och lagstiftningen kring den. 
2 Intervju 1, 8 och 13. 
3 Intervju 10, 11 och 12. Informanterna har beskrivit den period då kontant sköteslega var 
accepterad. De var inte bekanta med andra ersättningsöverenskommelser. 
4 Intervju 15, 16 och 17. Det är inget konstigt att samma informanter ibland uppger att skötes
legan erlades i kontanta medel och ibland i varor. Det kan förklaras av olika förmåga att min
nas faktiska förhållanden. Samtidigt skall man ha i minne att alla informanter var aktiva skötes
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samiska och skogssamiska grupperna kan bero på att i samband med renbeteslagen 

1928 försvann paragrafen att sköteslegan skulle betalas till lappfogden. De bofasta 

kunde därefter betala direkt till renskötarna. 

Om inte skötesrenägaren kunde ersätta renskötaren kunde denne ta renar av för 

att täcka skulden. "Om bönderna inte kunde ersätta de renskötande samerna för arbe

tet (...) fick renskötaren ta renar från skötesrenägarens märke."1 Det är tydligt att 

renskötaren på ett eller annat sätt blivit ersatta av skötesrenägarna, om inte annat så 

med levande renar. Eftersom de renskötande samerna kämpade emot förändringen av 

sköteslegan är det intressant att närmare studera vilken betydelse sköteslegan hade för 

de renskötande familjernas ekonomi. Även fattigvårds styrelsen i Gällivare hade intygat 

att renskötarfamiljerna var i behov av skötesrensystemet av ekonomiska orsaker. 

Redan 1919 höjdes sköteslegan till fyra kronor per ren i Norrbottens norra lappfogde

distrikt och dessutom tillkom en särskild avgift på 50 öre per ren.2 Den lega som sta

ten beslutade om, måste lappväsendet i Norrbotten ansett ha legat på en alltför låg 

nivå, eftersom en höjning genomfördes. Lappväsendet legitimerade höjningen av skö

teslegan genom att visa att värdet på renen hade stigit.3 Att höja legan markant kan ha 

varit ett strategiskt tillvägagångssätt från lappväsendets sida att tvinga den bofasta 

befolkningen att upphöra med sitt reninnehav. Det skulle bli mycket kostsamt för de 

bofasta att äga renar. Fem år senare, 1924, beslutade lappväsendet att sköteslegan 

skulle uppgå till tre kronor exklusive den särskilda avgiften på 50 öre.4 En sänkning av 

sköteslegan genomfördes således i Norrbottens norra lappfogdedistrikt och den blev 

därmed enhetlig för hela länet. 

När legan höjdes uppkom alternativet att i stället köpa renar av den renskötan

de befolkningen. Att förlita sig på att renskötarna hade renar till försäljning varje år 

var dock osäkert samtidigt som renpriserna varierade mycket mellan 1900-1935. Tren

renägare eller renskötare efter 1917, då sköteslegan reglerades. Faktum är att sköteslegan och 
vad den bestod av kan ha varierat från år till år. 

2 Utdrag av protokoll, hållet infor länsstyrelsen i Norrbottens län å lands kansliet i Luleå, 10 oktober 1919. 
LNNA, serie E 3:2, HLA. I det södra lappfogdedistriktet i Norrbottens län höjdes legan till tre 
(3) kronor, och dessutom tillkom den särskilda avgiften på 50 öre. Vad som legitimerat myn
digheterna att ha skilda sköteslegeavgifter för de olika distrikten framkommer inte av källmate
rialet. 
3 Lappfogden J. O. Holm till Konungens Befallningshavande 9 mars 1920. LNNA, serie E 3:3, HT, A. 
4 Utdrag av protokoll, hållet infor Länsstyrelsen i Norrbottens län å landskansliet i Luleå den 11 januari 
1924. LNNA, serie E 3:5, HLA. Se även Till Herr Nilsson Nutti i Silkimuotka. LNNA, serie E 
3:6, HLA. Enligt denna skrivelse var sköteslegan fastställd till tre kronor exklusive den särskilda 
avgiften. 

1 Intervju 5. 
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den var dock att det blev billigare att köpa matrenar efter 1918.1 Det var vissa år, spe

ciellt i slutet av 1910-talet, fördelaktigare att äga egna renar än att årligen köpa det kött 

man behövde. För ungefär samma summa som en skötesrenägare erlade för 20 skö

tesrenar årligen under 1930-talet kunde en icke-renägare köpa två matrenar. Den stora 

fördelen med att äga renar var att man inte var beroende av om renskötarna hade egna 

renar till försäljning eller ej. 

En del renskötande hushåll hade höga inkomster genom skötesrensystemet. 

Genomsnittsinkomsten för ett renskötande hushåll med ansvar för skötesrenar var i 

Norrkaitum 57 kronor 1933.1 Mellanbyn hade renskötarna 117 kronor i genomsnittlig 

inkomst samma år. I Sörkaitum hade renskötarna något högre inkomst än de i Mel

lanbyn, nämligen 126 kronor. I Gällivare skogssameby däremot var inkomsten av 

skötesrenarna betydligt högre. Medelinkomsten där var 432 kronor för 1933.2 Sprid

ningen av inkomsten från sköteslegan har varierat mycket. I alla tre fjällsamebyarna 

fanns det renskötande hushåll som inte ansvarade för några skötesrenar över huvudta

get. Det fanns också renskötande hushåll som endast ansvarade för ett fåtal skötesre

nar. Den som hade största inkomsten av skötesrenar i Norrkaitum tjänade 351 kronor. 

I Mellanbyn hade renskötaren som skötte flest skötesrenar en något lägre inkomst, 

nämligen 315 kronor. I fjällsamebyarna återfanns den renskötare, som ansvarade för 

den största skötesrenhjorden i Sörkaitum, och hans inkomst för 1933 var 504 kronor. 

1 SOU 1936:23, s. 279. Fram till 1915 befann sig priset på ungefär samma nivå, mellan 27-40 
kronor (27-40 kronor motsvarade ungefär 54-80 kronor 1918). Därefter steg priset per ren 
markant, för att 1918 nå en toppnivå på mellan 200-250 kronor. Efter 1918 sjönk priset per ren 
betydligt, mellan 1921-1930 kostade en ren mellan 55-75 kronor. Under 1930-talet fortsatte 
priset per ren att sjunka, för att slutligen stanna på någonstans mellan 30-40 kronor i dåtidens 
penningvärde. Priserna avser en fullvuxen hanren. Fullväxta vajor var billigare, men följde 
samma utveckling som hanrenarna, nämligen med ett toppår 1918. Efter 1918 föll dock inte 
priset på vajor lika mycket som det gjorde för hanrenar. Under krigstiden (speciellt 1917-18) 
minskade industriproduktionen i Sverige, vilket innebar att priserna generellt steg. Denna infla
tion fortsatte fram till 1920-talet, men efter 1920 infann sig en allvarlig ekonomisk kris med en 
djup deflation. 1920-talets kris var både konjunkturell och strukturell. Se Larsson (1991), s. 67-
70. 
2 benlängder för Norrkaitum, Mellanbyn och Sörkaitum 1933. LNNA, serie D 1:1, HLA; benlängder för 
Gällivare skogssameby 1933. LNÖA, serie D 1:1, HLA. Dessa uträkningar baseras på renlängden 
från 1933 och den senaste kända uppgiften om sköteslega från 1927, nämligen tre kronor. (1 
krona 1933 motsvarar cirka 25 kronor i 2000 års penningvärde). Uträkningarna är baserade på 
ett genomsnitt beräknat på hur många skötesrenar varje familj med skötesrenar ansvarade för 
multiplicerat med sköteslegan. Man kan även räkna på ett medianvärde, som kan ge en rättvisa
re bild över hur stora inkomster en familj hade i genomsnitt av skötesrenar. Beräknat på medi
anen uppgick genomsnittet för skötarlönen i Norrkaitum till 21 kronor, för Mellanbyn till 69 
kronor, för Sörkaitum till 108 kronor och slutligen för Gällivare skogssameby till 360 kronor. 
Som framgår ligger medianvärdet hela tiden lägre än vad genomsnittet gör. I uträkningen ingår 
enbart de renar som tillhörde den bofasta befolkningen. De skötesrenägare som var betraktade 
som samer 1917 behövde inte erlägga någon sköteslega i kontanter till renskötaren. I samband 
med renbeteslagen 1928 fastställdes det att de samer som hade samebytillhörighet, men inte var 
aktiva renskötare, inte behövde erlägga sköteslega. Mellan berörda grupper har individuella 
överenskommelser funnits 
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Gällivare skogssameby skiljde sig från fjällsamebyarna. Det renskötande hushåll som 

tjänade minst på skötesrenar hade en inkomst på 21 kronor, medan den största indivi

duella inkomsten av skötesrenar var 1398 kronor. Denna summa kan i sin tur jämföras 

med vad en manlig lantarbetare tjänade under ett år. Hans totala lön uppgick till 1017 

kronor, varav 549 kronor utbetalades kontant.1 När man talar om skogssamebyn är 

det viktigt att komma ihåg att renägarstrukturen hade förändrats mycket från början 

av 1900-talet till 1930-talet. Skogsrenskötarna var inte längre direkt beroende av skö-

tesrensystemet för att kunna överleva på renskötseln. Skötesrenarna kan för skogs

renskötarna under 1930-talet ha fungerat som en ren vinstgivande affär och det förkla

rar varför systemet fortfarande var mycket utbrett inom byn. 

De inkomster som renskötarna hade via sköteslegan under 1920- och 30-talet är 

en konsekvens av lagrevisionen 1917, eftersom myndigheternas målsättning var att få 

de bofasta att upphöra med sitt innehav av renar. Staten kan i viss grad och under en 

kort period ha ökat renskötarnas ekonomiska beroende av skötesrenarna till följd av 

regleringen av skötesrensystemet. 

Uträkningarna ovan förutsätter att hela sköteslegan erlades i kontanta medel. 

Många informanter, både från den bofasta och från den samiska gruppen, har klargjort 

att sköteslegan även kunde erläggas i andra produkter. För de familjer som hade an

svaret för ett fåtal skötesrenar måste sköteslegan ha haft liten betydelse för ekonomin. 

Den var däremot av stor betydelse för dem som ansvarade för stora skötesrenhjordar. 

De kunde skaffa de varor de behövde genom sköteslegeinkomsten och behövde där

med inte slakta renar ur nettorenhjorden. Det har handlat om att kunna fortsätta att 

leva som renskötare eller övergå till andra näringar. 

Den generella utvecklingen för de bofastas renantal var att det minskade från 

1911 och framåt, men det finns individuella avvikelser för en del år och samebyar. 

Dessa avvikelser har inte påverkat den totala utvecklingen i någon större utsträckning. 

Det innebar att den totala inkomsten av skötesrenarna minskade hela tiden. Renskö

tarna var på längre sikt tvingade att vänja sig vid en lägre inkomst via sköteslegan som 

en följd av lagstiftningen om högsta tillåtna renantal för icke-samer. Till det kom be

stämmelser om sköteslegans storlek. Efter omläggningen till en extensiv renskötsel 

och nödåren på 1930-talet förändrades synsättet på skötesrenarna från renskötarnas 

sida. De var inte längre ekonomiskt beroende av dem och dessutom hade många fatti

ga redan slagits ut från renskötseln. 

Till följd av att skötesrensystemet institutionaliserades och individuella över

enskommelser försvårades, förändrades också förhållandet mellan de bägge grupper

na. Den bofasta befolkningen ansåg att de nya lagarna hade förändrat det inbördes 

1 SOS 1931. Lönestatistisk årsbok för Sverige. Stockholm. 1933. s. 14. Sköteslegans storlek kan 
också jämföras med de 2744 kronor som en malmarbetare i norra Sverige hade i årslön. Den 
genomsnittliga årslönen för en manlig industriarbetare var 2612 kronor och för ett kvinnligt 
industriarbete uppgick årslönen till 1555 kronor. En annan viktig industri i området var skogs
näringen. En skogshuggare i Norrbottens län hade 4,98 kronor i medeldagslön under vintern. 
En körare (karl med häst) hade i medeldagslön 9,73 kronor under vinterhalvåret. Skötesrenä
garna arbetade ofta inom skogsindustrin under vinterhalvåret. 
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förhållandet mellan dem och renskötarna. Bönderna hänvisade till att samerna fortsat

te att komma till deras gårdar för att söka bostad och att de inte kunde avvisa dem. 

Byteshandeln hade också upphört i stor utsträckning och samerna var nu tvingade att 

handla på kredit hos de bofasta, eftersom varorna inte längre kunde dras av för vård

naden av skötesrenarna. För bönderna hade det nya systemet inneburit fler och större 

utgifter. De nya bestämmelserna upplevdes av bönderna som om ett förmyndarskap 

hade pådyvlats dem.1 De naturliga relationer som etablerats under en lång tid och som 

baserades på ett gemensamt behov, fick svårt att fortleva när förutsättningarna för 

systemet ändrades. En del av basen, d.v.s. den jämlika byteshandeln mellan parterna, 

försvann. En grupps behov minskade och det var inte heller ekonomiskt fördelaktigt 

att äga renar. 

Andra kostnader som skötesrenägarna drabbades av under 1900-talet genom 

sina renar var ersättningar till andra bönder för förstört hö. Under 1920-talet, speciellt 

1926 och 1928, förekom det stora renskador på böndernas höhässjor. När det gällde 

ersättningen till drabbade bönder spelade det ingen roll om man var renskötande 

same, annan same eller icke-samisk skötesrenägare. Eftersom ersättningsbeloppet 

fördelades på alla som var upptagna i renlängden oavsett grupptillhörighet och grun

dades på hur många renar man ägde.2 Alla renägare drabbades, även om deras renar 

inte hade betat inom de berörda områdena. De bofasta skötesrenägarna har därmed 

haft ytterligare utgifter för sitt renägande förutom den årliga sköteslegan. De ekono

miska fördelarna som tidigare funnits i systemet övergick i stället till stora kostnader 

för renägarna. När den ekonomiska innebörden förändrades fick det även återverk

ningar på de sociala relationerna. 

Social status 

Inom det rennomadiska samhället har en familj ofta rangordnats efter antalet renar 

som de ägde. Det renantal som renskö tar familj erna förfogade över var avgörande för 

hur man betraktades av andra samer, såväl renskötande som icke-renskötände. 

Det finns inga exakta uppgifter om hur många renar en renskötande familj 

behövde för att kunna livnära sig på renskötsel, men antalet djur som varje renskötan

de familj ägde varierade kraftigt. År 1913 behövde en renskötarfamilj bestående av sex 

1 Protokollfört vid sammanträde infor 1919 års lappkommitté med bofast befolkning från Gellivare socken i 
Gellivare den 28 mars 1920. LNNA, F 11:3, HLA. Jfr Eidheim (1971). 
2 Fördelnings längd Norrkaitum 1928. LNNA, serie F 2:1, HLA; Fördelnings längd Norrkaitum 1926. 
LNNA, serie F 2:1, HLA; Fördelningslängd Mellanbyn 1928. LNNA, serie F 2:1, HLA; Fördelnings
längd Mellanbyn 1926. LNNA, serie F 2:1, HLA; Fördelningslängd Sörkaitum 1928. LNNA, serie F 
2:1, HLA; Fördelningslängd Sörkaitum 1926. LNNA, serie F 2:1, HLA. Renskademålen är en följd 
av den nordsamiska tvångs förflyttningen under 1920-talet och renhjordarnas starka tillväxt. 
Renantalet blev nämligen högt inom området, vilket innebar en större spridning av renhjordar
na. 
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personer slakta 50 renar om året för att kunna leva på renskötseln.1 Av ett 50-tal renar 

kunde renskötarfamiljerna räkna med att få 6 - 10 slaktdjur per år, om förhållandena 

var gynnsamma.2 På så få slaktrenar bör en större familj inte ha klarat sig, utan de 

behövde komplementära inkomster/näringar. 100 renar ansågs vara den undre grän

sen som renskötarfamiljerna behövde för att klara av att genomföra flyttningarna mel

lan betesområdena utan att behöva låna dragrenar.3 Myndighetsuppgifter från mitten 

av 1930-talet visar att en medelstor familj behövde mellan 200-300 renar för att kunna 

leva på renskötsel.4 Ur renlängderna för 1933 framgår det tydligt att många renskötan-

de familjer inte ägde det antal renar som ansågs vara nödvändigt. Har alltså ansvaret 

för skötesrenar och den inkomst som dessa innebar varit en förutsättning för en del 

familjers möjligheter att fortsätta inom renskötseln?5 

Avkastningen inom renskötseln varierar från år till år, mycket beroende på yttre 

faktorer, men det finns inga säkra uppgifter om hur stor den var. Man måste förlita sig 

på teoretiska kalkyler. De procentsatser som presenteras är enbart genomsnittssiffror, 

eftersom andra faktorer påverkar förhållanden, däribland bete, rensjukdomar och 

rovdjur. Vid ett normalt år föder 80 procent av vajorna kalvar. En vaja blir fruktsam 

ungefär vid två års ålder och kan föda ungefär nio kalvar under sin produktiva tid. Av 

kalvarna dör 30 procent under det första levnadsåret.6 Av de kalvar som föds beräknar 

man att det är lika många hon- som hankalvar, alltså 50 procent av vardera könet.7 

Utgår man från denna formel och har en hjord bestående av 200 vajor, föds det 160 

kalvar varje vår. Utav dessa 160 kalvar dör 48 stycken under det första levnadsåret, 

därmed består reproduktionen av 112 kalvar. Reproduktionen är större än det årliga 

slaktuttag renskötarna måste göra. Renhjordarna kan expandera, samtidigt som ren

skötarna har möjlighet att sälja en del renar. Under undersökningsperioden kan man 

betrakta en hjord bestående av 200 vajor som en stor hjord, eftersom behovet av här

kar var betydligt större då än i dag. 

1 Lundmark (1982), s. 155. 
2 Brev till Statsrådet och Chefen förKungl. Civildepartementet, herr landshövding m.m Oscar mn Sydow från 
Hellström. Stockholm den 8 februari 1915. Justitiedepartementet. Konselj akt 19 juni 1917, nr. 5. 
RA. 
3 Ruong (1937), s. 60. 
4 SOU 1936:23. s. 120. Vad som är att betrakta som en medelstor familj framgår inte av utred
ningen. Se även Ruong (1937), s. 60. Medelvärdet för en familjs storlek 1934 i Gällivare socken 
uppgick till 5.5 personer. I denna uträkning har även de familjer som ansetts vara fiskesamer 
inkluderats. Se även Hultblad (1936), s. 40-41. 
5 Ska man betrakta skötesrensystemet som en dåtida binäring? Skötesrensystemet kan med 
dagens synsätt betraktas som en binäring. Inom dagens renskötsel har binäringarna en stor 
ekonomisk betydelse. Hur mycket tid dåtidens renskötare kunde ägna sig åt arbetskrävande 
binäringar är svårt att avgöra. Då kan skötesrensystemet ha fungerat som den perfekta binär
ingen i och med att den i princip inte innebar något merarbete för renskötarna. 
6 SOU 1968:16. Rennäringen i Sverige. Stockholm, s. 295; Lundmark (1982), s. 156. Lundmarks 
uppgifter bygger på utredningar från 1900-talet. 
7 SOU 1968:16, s. 295. 
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Om man däremot utgår från en hjord bestående av 70 vajor, vilket många hade, fram

kommer en annan bild. Efter det första året återstår enbart 39 kalvar. Reproduktionen 

täcker inte det årliga slaktuttag som en renskötande familj på sex personer förväntas 

göra. Den del som inte täcks av reproduktionen måste täckas på annat sätt, om slakt 

ur nettorenhjorden ska kunna undvikas. Att slakta ur nettorenhjorden är något som 

renskötarna försöker undvika, eftersom det försätter dem i en negativ spiral när det 

gäller hjordens tillväxtmöjligheter. I diagram 11 framgår det hur många renar varje 

renskötande hushåll förfogade över.1 

Diagram 11. Renhjordarnas storlek 1933 i renskötande hushåll 

ill 
r& rö rö rö pö pö rö pö pö pö 

VN ^ V0 V1 V6 K» 
^ ^ 

Antal renar 

E2 Norrkaitum 

• Mellanbyn 

H Sörkaitum 

• GVE skogs 

Källa: Renlängder för Norrkaitum, Mellanbyn och Sörkaitum 1933, LNNA, 
serie D 1:1, HLA; Renlängder för Gällivare skogssameby 1933, LNÖA, serie 
D 1:1, HLA. 

Av diagrammet ovan kan man utläsa att det 1933 var 46 hushåll som ägde ett mindre 

antal renar än vad som ansågs vara behövligt för en försörjning baserad på renskötsel. 

Det motsvarar över hälften av de totalt 76 renskötande hushåll som fanns i socknen. 

Om en familj ägde mindre än hundra renar betraktades den som fattig. Det kan jämfö

ras med de uppgifter som fattigvårdsstyrelsen presenterade i samband med utredning

arna under 1910-talet. Av den framgick att merparten av de renskötande hushållen var 

så fattiga, att de inte skulle klara sig utan skötesrenar.2 "Han var mera fattig, hade blott 

1 Tabellen grundar sig på renlängder för 1933. Jag har gått igenom hur många renar som fanns 
inom varje renskötande hushåll. De skötesrenar som hushållet eventuellt förfogade över är inte 
inräknade. 
2 Se kapitel 4, fattigvårdens inställning. 
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70-80 renar."1 21 hushåll inom socknen kan alltså betraktas som fattiga, utifrån den 

uppfattning som då rådde. Av diagrammet framgår det också att det i Mellanbyn var 

betydligt fler familjer som kunde betraktas som fattiga i jämförelse med de övriga 

samebyarna, samtidigt som det i denna by fanns renskötande familjer som ägde stora 

renhjordar. Mellanbyns renägande var starkt differentierat mellan de skilda samiska 

renskötarfamiljerna. I Sörkaitum var det betydligt fler familjer som ägde mellan 101 

och 200 renar i jämförelse med de tre övriga samebyarna i socknen och flertalet av de 

familjer som hade mindre än 300 renar i socknen återfinns i Sörkaitum. Mer än hälften 

av alla renskötande hushåll i Sörkaitum ägde färre renar än det renantal som ansågs 

vara nödvändigt för att kunna livnära sig på renskötsel. Det är tydligt att de största 

enskilda renhjordarna fanns inom Norrkaitum, vilket är helt naturligt eftersom renskö

tarna där tidigt hade övergått till den extensiva formen av renskötsel. Norrkaitumsa-

mernas ekonomiska bas bör därmed ha varit starkare än den som en del sörkaitumsa-

mer hade. Norrkaitumsamerna har därmed i mindre utsträckning varit ekonomiskt 

beroende av skötesrenar. Inom skogssamebyn var det också många renskötande famil

jer som ägde färre renar än det som ansågs behövligt för att kunna livnära sig på när

ingen. I dessa samebyar kan skötesrensystemet ha varit en förutsättning för att många 

fattiga renskö tar familj er skulle kunna fortsätta inom renskötseln. 

Diagram 12. Fördelning av bofastas skötesrenar per renskötande hushåll 1933.2 

,\iS .NIS vjS .»JS niS MS 
N- r p -\ <£> C? <£> 0V 

v Nv & Av <bV 
aVN 

E Norrkaitum 

• Mellanbyn 

1 Sörkaitum 

• GVE skogs 

Antal skötesrenar 

Källa: Renlängder för Norrkaitum, Mellanbyn och Sörkaitum 1933, LNNA, 
serie D 1:1, HLA; Renlängder för Gällivare skogssameby 1933, LNÖA, serie 
D 1:1, HLA. 

1 Protokoll fört vid förhöret med V ava Eriksson Pittsa i Sörkaitum, Kuossakåbbo den 24 mars 1932. 
LNNA, serie Fl 1:5, HLA. 
2 I denna tabell står skr för skötesrenar. 
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Av diagram 12 framgår skillnaderna mellan antalet skötesrenar i olika hushåll. I Sörkai-

tum och Gällivare skogssameby har de största skötesrenhjordarna funnits. Mellanbyn 

har varit ett övergångsområde, där det var relativt vanligt med skötesrenar, samtidigt 

som det var här som många familjer inte hade ansvar för skötesrenar. I Norrkaitum 

hade de flesta icke-nordsamiska hushåll ansvar för skötesrenar, men dock inte för 

stora skötesrenhjordar. I Gällivare skogs sameby ansvarade mer än hälften av alla ren-

skötande hushåll för mer än 100 renar. Fem av de sju hushållen som ansvarade för 

mer än 100 skötesrenar i Gällivare skogssameby, ägde mer än 500 egna renar, vilket 

innebär att skogssamerna under 1930-talet inte kan ha varit ekonomiskt beroende av 

skötesrenarna. Av de nordsamer som tvångs för flyttades till Mellanbyn och Sörkaitum 

var det endast ett hushåll som skaffade sig skötesrenar. Av de två nordsamiska hushåll 

som tvångs förflyttades till Gällivare skogssameby var det inget som skaffade sig skö

tesrenar. 

Det verkar inte ha funnits något samband mellan få egna renar och stort antal 

skötesrenar i någon av fjällsamebyarna. Bland de hushåll som ägde få egna renar finns 

det både exempel på dem som hade ansvar för få skötesrenar och de som hade många. 

Förhållandet för de hushåll som ägde många egna renar var likartat. Det har därmed 

inte funnits något generellt mönster för fjällsamebyarna. Hushållen själva, oavsett hur 

mycket renar de ägde, verkar ha avgjort hur många skötesrenar de skulle ta ansvar för. 

Inom det samiska samhället har det funnits en inre social rangordning, där de 

som hade stora egna hjordar med ansvar för få eller inga skötesrenar befann sig högt i 

rang. De renskötarfamiljer vars hjordar enbart bestod av egna renar, verkar ha sett ner 

på de renskötare som ansvarade för bofastas skötesrenar. De välbeställda renskötar-

familjerna ansågs stå högt upp i den interna sociala rangordningen: "Hans hjord be

stod också endast av egna renar (...), ej ens ett hår av skötesrenar."1 Det var dock inte 

ovanligt att en välbeställd renskötande familj kunde ansvara för bofastas skötesrenar 

utav det sociala skälet: "Välbärgad man, egna renar nog 400, skötesrenar uppemot 50-

100 (,..)."2 

De som däremot ansvarade för stora skötesrenhjordar och hade få egna renar 

befann sig längre ner i samhällsskiktet. Att ansvara för skötesrenar för att klara sig 

ekonomiskt har däremot betraktas som ett tecken på att man är fattig: "Denne var 

fattig, alltid fattig, men hade mycket med skötesrenar."3 De obemedlade renskötarfa-

miljerna hade ofta inget val utan var tvingade att ansvara för skötesrenar av ekono

miska skäl om de överhuvudtaget skulle kunna fortsätta inom renskötseln, samtidigt 

som de fick goda relationer till den bofasta befolkningen. Antalet egna renar som fa

miljen ägde har alltså påverkat deras sociala status. 

1 Antecknat vid samtal med Per Persson Vitsak, Kuossakåbbå den 25 mars 1932. LNNA, serie F 11:5, 
HLA. 
2 Protokollfört vidförhör med Pava Eriksson Pittsa i Sörkaitum, Kuosakåbbå den 24 mars 1932. LNNA, 
serie F 11:5, HLA. 
3 Protokollfört vidförhör med förra ordningsmannen Mikkel Eriksson Kitok, Gellivare, den 17 mars 1932. 
LNNA, serie F 11:5, HLA. 
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Skötesrensystemet, oavsett om det främst handlade om den sociala eller ekonomiska 

betydelsen eller en kombination av dem, förde med sig goda relationer och kontakter 

mellan skilda parter. Ur dessa kontakter med varandra utvecklades också en byteshan

del mellan parterna. 

Byteshandel 

Renskötarnas och de bofastas ekonomiska bas var länge uppbyggd kring självhushåll

ning. Den formen av ekonomisk modell innebär att ekonomiska aktiviteter är relativt 

självständiga inom ett område och att ekonomin inte heller är uppbyggd kring vinst-

maximering och marknadskrafter.1 Grunden för självhushållningen var att familjerna 

producerade merparten av det man konsumerade.2 Familjen utgjorde ofta den enda 

arbetskraften för detta och de flesta beslut som fattades utgick från familjens möjlig

heter att överleva.3 Grunden för renskötarnas ekonomi utgjordes av renen.4 För den 

bofasta befolkningen var den ekonomiska basen vad deras småbruk kunde producera, 

samt de binäringar som fanns att tillgå. Ju fler arbetsföra personer som fanns på går

den, desto mindre arbete föll på varje enskild gårdsmedlem. Den tillgängliga arbets

kraften var dynamisk; den varierade beroende på om barn föddes, som senare stanna

de eller lämnade gården, om folk dog och om extern lejd arbetskraft anlitades etc.5 

Detsamma kan man säga gällde för renskötarsamhället. Hushållet, men även sitagrup-

pens storlek, varierade utifrån dessa faktorer. 

Vidare innebar en ekonomi baserad på självhushållning att den enskilde kunde 

avsätta en del av sina varor på marknaden samtidigt som han/hon skaffade de fåtal 

varor som inte kunde produceras i den egna bygden. Det som man inte producerade 

själva kunde man byta till sig genom handel. Samerna och den bofasta icke-samiska 

befolkningen hade en sådan relation till varandra, eftersom de producerade skilda 

produkter som var intressanta för den andra parten. Renskötarna använde sig av slakt

renar för att få tillgång till de varor, som de var i behov av.6 De varor som renskötar-

familjerna främst bytte till sig var mjölk, smör, men även mer ovanliga saker som må

larfärg.7 Bondebefolkningen var främst intresserad av att få byta till sig renkött av 

samerna.8 Byteshandeln var en återkommande del i deras gemensamma vardag, efter

som varje grupp tillhandahöll varor som den andra gruppen kunde ha svårt att skaffa. 

1 Lonner, Thomas D (1986), "Subsistence as an economic system in Alaska: Theoretical obser
vations and management implications", i Steve J Langdon (ed.) Contemporary A.laskan native 
economies. Lanham. s. 15. 
2 Amft (2000), s. 35. 
3 Lonner (1986), s. 15. 
4 Amft (2000), s. 36. 
5 Gronhaug, Reidar (1976), "Chayanovs regel" i Lov og struktur nr. 11. Bergen, s. 3. 
6 Intervju 1, 6, 8, och 17. Se även Wallmark (1973), s. 183. 
7 Intervju 1, 3, 6, 14 och 17. 
8 Andersson, Olle (2000), Den sista rajden: Samer berättar om livetförr. Östersund, s. 77. 
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I byteshandeln har både män och kvinnor varit delaktiga.1 Om det var speciella pro

dukter som mannen respektive kvinnan bedrev byteshandel med har varit svårt att 

avgöra. I en intervju har det framkommit att bondkvinnorna, som bedrev byteshandel 

med de samiska kvinnorna, bytte till sig renkött mot mjölk.2 Kvinnorna kan ha haft en 

egen form av byteshandel utvecklad med varandra, som utgick ifrån vad hushållet 

behövde i form av föda men även av andra produkter. Relationerna har därmed varit 

utvecklade på många individuella plan och inkluderat flera familjemedlemmar. Rela

tionerna har alltså varit etablerade mellan hela familjer och inte enbart männen och det 

s.k. skötesrensystemet. 

Byteshandel var den naturliga handeln, eftersom pengar inte brukades i någon 

högre grad i samhället. Det var ytterst få affärer som gjordes upp med pengar.3 Be

folkningsgrupperna hade ändå ett behov av kontanter för att kunna erlägga olika avgif

ter och skatter i samhället. Det innebar att befolkningsgrupperna levde i ett dualistiskt 

samfund och inte isolerade från omvärlden.4 Två skilda ekonomiska system kan sam

verka utan att det ena förlorar sin betydelse.51 samband med industrialiseringen i om

rådet fick marknadsekonomin allt större genomslagskraft. 

I reciprocitetsteorierna förutsätts det att varor eller tjänster byts mellan berörda 

parter och att man inte blandar in kontanta medel i systemet. De bofasta skötesrenä

garna kunde ersätta renskötarna med kontanta medel, något som blev ett faktum i och 

med lagrevisionen 1917, men som även förekom dessförinnan. En närvaro av pengar i 

ett traditionellt samhälle kan betraktas som ett första tecken på en moderniseringspro

cess, men även som ett tecken på att samhället integrerades i marknadsekonomin.6 

"Further money has the potential to objectify and depersonalise social relations."7 Det 

gemensamma värdet som de inblandade parterna hade kommit överens om upplöstes 

och ersattes med fixerade belopp. Relationerna förlorade sin sociala betydelse, alltef

tersom marknadsekonomin blev dominerande i området. De bofasta var inte längre i 

behov av en god relation till en renskötarfamilj, eftersom de erlade en lega som kunde 

utbetalas till vilken renskötarfamilj som helst. Relationerna blev allt mer opersonliga. 

En annan faktor som också påverkade byteshandeln var etablerandet av lant-

handlar (renuppköpare). I och med lanthandlarna blev anonyma handelsrelationer allt 

vanligare, vilket innebar att samhället blev allt mer inkorporerat i den framväxande 

marknadsekonomin.8 I bondbyarna blev det vanligt med renhandlare och då förlade 

många renskötände familjer sin handel till dem. De praktiserade fortfarande en form 

1 Intervju 1, 2, 3, 4, 6, 11,14,17 och 18. 
2 Intervju 18. I intervju 1 framkommer det att familjen hade en specifik bondefamilj som de 
varje vinter bedrev byteshandel med för att få tillgång till mjölkprodukter. 
3 Intervju 1, 2 ochl7. 
4 0sterud (1975), s. 123 och 125. Se även Gronhaug (1976), s. 7. 
5 Lonner, (1986), s. 17. 
6 Peterson, Nicolas (1991), "Introduction: cash, commodisation and changing foragers", i Senre 
Ethnological Studies nr. 30. s. 1. 
7 Ibid, s. 3. 
8 0sterud (1975), s. 127. 
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av byteshandel. Renhandlarna mottog renar i ersättning av samerna.1 Varuutbudet får 

man anta var större hos lanthandlarna än det som de bofasta familjerna kunde erbjuda. 

Samerna kunde handla på kredit hos renuppköparna och skulderna reglerades vid ett 

senare tillfälle. Det innebar att renskötarna avsatte sina slaktrenar hos en och samma 

renhandlare och skaffade de mesta av de varor de var i behov av på samma ställe.2 

Om relationen till bondfamiljerna hade varit baserad på familjernas ömsesidiga 

behov av varandra, hamnade renskötarfamiljerna ofta i en beroendeställning till ren

uppköparna. Köpmännen hade avräkningslistor och i slutändan var det oftast renskö

taren som befann sig i skuld till honom.3 I och med att marknadsekonomin blev allt 

mer dominerande i samhället upphörde det ömsesidiga beroendeförhållandet till var

andra och man ville ha betalt i kontanter i stället för i form av bytesvaror som tidiga

re.4 

Ett beroendeförhållande 

Om man ser de ekonomiska uträkningar som gjorts ovan, framkommer det att en del 

samiska familjer har varit beroende av skötesrensystemet även på 1930-talet. "(...) förr 

var [samerna] beroende, det går inte att bortförklara."5 "Skötesrenen är en extra in

komst för den som har lite renar själv Skötesrenarna har inneburit att en del 

samiska familjer med ett fåtal renar har kunnat fortsätta med renskötseln. Innan re

gleringen av antalet skötesrenar genomfördes var det inte säkert att renskötarna hade 

någon känning av de år då skötesrenantalet gick ner, eftersom grupperna själva gjorde 

upp om ersättningen. 

Beroendet av systemet minskade i takt med att industrialiseringen tog fart i 

området och genom de lagstiftningsåtgärder som genomfördes. Det är mycket tydligt 

att en del renskötarfamiljer var indirekt beroende av att hålla skötesrenar, eftersom de 

då inte behövde ersätta den lejda arbetskraften från bondbyarna under arbetsintensiva 

perioder i renskötseln.7 En informant menade att renskötarna inte kan ha varit eko

nomiskt beroende av skötesrenarna, eftersom de inte fick betalt för dem, utan att de 

1 Intervju 1, 4 och 6. 
2 Whitaker (1955), s. 100-101. 
3 Intervju 1 och 4. 
4 Mannela-Gaup, Karin (2000), De icke renskötande samernas situation i Nord-Sverige: En livsstil i 
ändring — med fokus på resursförvaltning, samhandling och identitetsförvaltning. Sosial antropologi hoved-
fag. Universitet i Tromso. Tromso. s. 7. Jfr Eidheim (1971), s. 29-31. Eidheim anför att intro
duktionen av marknadsekonomin underminerade förutsättningarna för verddeförhållandets 
fortsatta traditionella existens i det sjösamiska området. 
5 Intervju 10. Även i intervju 13 framkommer det att renskötarna har varit beroende av skötesle-
gan och att syftet med att hålla skötesrenar var att man skulle få in några extra kronor till hus
hållet. 
6 Mangi, SOFI 22056. 
7 Intervju 3 och 13. 
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istället fick bo gratis i bagarstugor eller andra hus under vinterhalvåret.1 Ett ekono

miskt beroende behöver inte innebära en kontant inkomst, utan kan vara mycket mer. 

Renskötarna har genom att låta bönderna äga renar kunnat undvika många utgifter. 

Renskötande samer som hade små renhjordar hade ofta mindre kontanta medel i jäm

förelse med renskötare med stora egna hjordar.2 

Många av bönderna var beroende av skötesrenarna, eftersom det innebar till

gång till föda. De behövde inte köpa slaktrenar utan kunde ta matrenar ur sitt eget 

märke. Renköttet utgjorde ett viktigt och nödvändigt komplement i de bofastas föda.3 

De bofasta skötesrenägarna hade också möjlighet att sälja renar från sitt eget märke till 

andra bofasta som inte ägde egna skötesrenar, ifall de ägde ett betydande antal skötes

renar. Försäljningen av matrenar kan ha finansierat det egna renägandet, d.v.s. utgiften 

för renägandet täcktes av inkomsten av renförsäljning. En annan fördel med att äga 

renar för bönderna var att de under år då det fanns få slaktrenar inte var beroende av 

om renskötarna hade renar till försäljning, eftersom de förfogade över egna: 

Visst är det till fördel för den bofaste, att det finns skötesrenar. Han får ju slaktrenar 

varje år, han behöver inte köpa några slaktrenar, när det finnes egna renar. Nu är det 

ont om avsalurenar, så det är en fördel för den bofaste, som har egna renar.4 

Det var likafullt renskötaren som avgjorde om skötesrenägaren hade någon ren som 

kunde tas ut till slakt.5 Det förklarar oviljan från skötesrenägarnas sida att ha alltför 

små skötesrenhjordar, eftersom det kunde innebära att de vissa år var tvingade att 

avstå från renkött, om det inte fanns slaktrenar. På en mindre renhjord är urvalet av 

slaktrenar också betydligt mindre. 

Skötesrenarnas ekonomiska betydelse har dock minskat, eftersom bönderna 

inte var lika beroende av dem som tidigare. Tidigare var jordbruksnäringen osäker och 

då var tillgången på renar ett viktigt komplement.6 Innehavet av skötesrenar innebar 

att de icke-samiska renägarna kunde få betydande biinkomster. Förr tillvaratogs allt på 

renen på ett helt annat sätt, vilket bland annat innebar att renägarna kunde koka lim av 

hornen, tillverka klädesplagg och annat av skinnen som även kunde säljas på markna

der och till andra familjer som inte hade tillgång till renar. 

Det har inte alltid handlat om ett direkt ekonomiskt beroende som myndighe

terna ville påskina. Det indirekta beroendet var ofta lika betydelsefullt. Det är tydligt 

att den period som de flesta av informanterna minns var en tid när skötesrenarnas 

ekonomiska betydelse för bönderna hade minskat. Enligt informanterna var bönder

nas renägande positivt för dem själva, eftersom de fick slaktrenar ur sitt eget märke. 

1 Intervju 15. 
2 Protokollfört vidförhör med förra ordningsmannen Mikkel Eriksson Kitok, Gellivare, den 17 mars 1932. 
LNNA, serie Fl 1:5, HLA. 
3 Intervju 4,10, 14, 15, 16 och 17. Se även Wallmark (1973), s. 25. 
*Aira, SOFI 19235. 
5 Intervju 6. 
6 Mangi, SOFI 22056. 
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"Det betydde mycket det där att få en ren från sitt eget märke."1 "Jag har då fått en 

egen slaktren."2 Den roll som skötesrenarna spelade var alltså mer social till sin karak

tär. Den sociala aspekten minskade också avsevärt under de kommanden decennierna. 

Färre och färre var inbegripna i systemet och antalet bofasta som ägde renar reducera

des hela tiden.3 

Den ekonomiska relationen mellan de båda befolkningsgrupperna var således 

främst baserad på en självhushållning med vissa inslag av marknadsekonomi. Ju längre 

fram på 1900-talet man kommer desto mer dominerande blir marknadsekonomin, för 

att i slutändan dominera helt och hållet. Både industrialiseringen och nödåren på 1930-

talet försämrade villkoren för en väl fungerande självhushållning. Ett ekonomiskt 

beroende kan likaväl finnas i självhushållningen, vilket innebär att man förväntar sig 

något tillbaka för utfört arbete eller överlämnande av varor. Återgäldas inte en sådan 

handling kan det få allvarliga konsekvenser för relationerna mellan berörda parter. 

Detta resonemang stöds av reciprocitetsteorierna. Skötesrensystemet har för en del 

renskötande familjer varit direkt ekonomiskt betydelsefullt, medan andra renskötande 

familjer har haft en mer indirekt nytta av det. Renskötarna ansvarade för skötesrenar 

utifrån två olika skäl: ekonomiska och sociala. 

Den sociala betydelsen blev dock viktigare än den ekonomiska ju längre fram i 

undersökningsperioden man kommer. Genom att ha goda relationer till kringliggande 

befolkningsgrupper underlättades livsföringen betydligt. Det blev mindre risk för att 

hamna i konflikt med den omgivande befolkningen och renskötarfamiljerna blev be

kanta i de områden där de rörde sig. Den sociala betydelsen fortsatte att vara betydel

sefull, fastän mycket annat inom samhället förändrades. 

I det sjösamiska samhället i Norge försökte renskötarna inkludera allt fler i 

verddeförhållanden, så att det alltid skulle finns någon till hands som kunde hjälpa 

dem. Att vara verdde upplevdes därefter inte som något speciellt inom den sjösamiska 

gruppen. Renskötarfamiljerna i Gällivareområdet kunde ha gjort som sjösamerna, 

nämligen inkluderat fler i verdde förhållandet när skötesrensystemets utbredning och 

betydelse minskade, för att på så sätt förhindra konflikter. Men i Gällivare var det inte 

möjligt att inkludera fler i systemet, eftersom man då skulle ha blivit tvingade att an

svara för fler renar, som man inte kunde nyttja inom den extensiva renskötseln. Ut

vecklingen av ungefär samma traditionella system kan således skilja sig från område till 

område. Samtidigt var systemet på tillbakagång, vilket innebar att några nya relationer 

inte etablerades till den inflyttande befolkningen, vilket ökade avstånden mellan grup

perna och bidrog till att ett främlingskap växte fram i samhället. 

1 Intervju 6. 
2 Intervju 4. 
3 Jfr Eidheim (1971), s. 31. 
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Epilog 

I samband med 1971 års renbeteslag förändrades även lagstiftningen angående skötes-

rensystemet. Hädanefter blev lagstiftningen likformig för de tre länen. Det som varit 

statens målsättning i slutet av 1800-talet, nämligen att få till stånd en gemensam skö-

tesrenlagstiftning, hade tagit över 70 år att genomföra. Statens målsättning att to tal-

förbjuda skötesrenägandet i hela landet hade därmed misslyckats. 

I samband med den nya rennäringslagen 1971 blev skötesrensystemet en ange

lägenhet för hela samebyn, eftersom samerna själva fick befogenheter att besluta om 

samebyn skulle tillåta utomstående att äga renar. Samebyn skulle samråda med länssty

relsen (lantbruksnämnden) innan ett beslut kunde fattas. Om ansvaret för skötesre

narna tidigare legat på den enskilde renskötaren, blev ansvaret för skötesrenarna nu 

kollektiv för samebyn: 

Om sameby medger det, får inom byns betesområde hållas renar som tillhör annan än 

renskötände medlem i byn (skötesrenar). Fråga om sådant medgivande avgöres efter 

samråd med lantbruksnämnden. Skötseln av skötesrenar handhas av samebyn.1 

I och med den lagförändringen öppnades återigen möjligheten för icke-samer att äga 

renar i såväl Västerbottens som Jämtlands län. I Norrbotten, bortsett från konces

sionsområdena, behövde man inte längre ha en koppling till en jordbruksfastighet för 

att kunna äga renar. Renskötseln har dock genomgått stora förändringar sedan slutet 

av 1930-talet och för den renskö tände befolkningen är det inte längre något alternativ 

att ansvara för stora skötesrenhjordar. De som ändå tagit ansvaret för skötesrenar, gör 

det främst för att familjerna haft kontakter med varandra genom generationerna och 

att man inte vill inte bryta traditionen. Skötesrenarna kan således ännu bidra till goda 

relationer mellan skötare och ägare. Skötesrenar är med andra ord idag främst en in

tern samisk angelägenhet som bidrar till att bevara en social relation mellan två olika 

samiska grupper och att stärka sammanhållning inom den etniska gruppen. 

1 Svensk författningssamling 1971:437. Se även Svensk författningssamling 1993:36. 

178 



Relationer i ett samiskt samhälle 

7 SAMMANFATTNING: FRÅN BEROENDE 

TILL OBEROENDE 

Skötesrensystemet underlättade under lång tid möjligheterna till överlevnaden för, och 

bidrog till att goda relationer kunde etableras mellan befolkningsgrupperna som levde i 

Gällivareområdet. Både de renskötande samernas och den jordbrukande befolkning

ens näringar var arealkrävande och då de båda utnyttjade samma ekologiska miljöer 

kunde konflikter uppstå. Skötesrensystemet hade länge fungerat som en konfliktmi-

nimerare, men i samband med de samhällsförändringar som främst ägde rum under 

1900-talet, förändrades också betydelsen av systemet för de involverade parterna. 

I samband med industrialiseringen och marknadsekonomins etablerande i om

rådet blev skötesrensystemet av mindre betydelse för såväl samer som icke-samer. I 

det sammanhanget innebar också lagstiftningsåtgärder en viktig roll för att reducera 

systemets betydelse. Det skedde också förändringar inom renskötseln som fick bety

dande konsekvenser för skötesrensystemets fortsatta existens. 

Skötesrensystemets utveckling 

Skötesrensystemet hade länge existerat bland olika samiska grupper med skilda när

ingsbaser. Den form av systemet som fortfarande finns är att en person som upphört 

med renskötseln har kvar sina renar, och som vårdas av någon annan renskötare, ofta 

ett syskon. Koloniseringen som inleddes under 1600-talet, innebar att en ny befolk

ningsgrupp uppmanades att bebygga lappmarkerna, men dessa människor hade till en 

början svårt att överleva i området och många gånger blev de direkt beroende av sa-

merna för att klara sig i lappmarkerna. Den inflyttade befolkningen inbjöds av samer-

na att bli en part i ett redan existerande system. Relationen kunde så småningom be

fästas genom att nybyggarfamilj en erhöll ett eget renmärke med tillhörande renar av 

renskötarfamiljen. Dessa renar ingick i renskötarfamiljernås egna hjordar. Genom 

skötesrenarna underlättades nybyggar familj ernås försörjning betydligt, eftersom de 

hade tillgång till animalisk föda, drag- och transportdjur och skinn. Den relation som 

uppstod ärvdes ofta och kunde bestå genom flera generationer. Det förklarar varför 

merparten av de gamla stamhemmanen i Gällivare socken i början av 1900-talet hade 

tillgång till egna renar. 

Den renskötande befolkningen å sin sida var till en början inte direkt beroende 

av dessa relationer för sin överlevnads skull. De hade livnärt sig inom området på ett 

fullgott sätt långt innan kolonisatörerna kom, men deras liv underlättades dock genom 

nybyggarnas närvaro i området. Det är mycket troligt att renskötarfamilj erna medvetet 
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kan ha introducerat skötesrensystemet bland nybyggarna eftersom det skulle kunna 

gynna dem själva. Skötesrensystemet har därmed fungerat som en samisk strategi för 

att skapa positiva relationer och förhindra konflikter. Två grupper som har ett gemen

samt intresse i en näring försöker förhindra att misshälligheter uppstår. 

Enligt de teoretiska utgångspunkterna för hur relationer mellan skilda befolk

ningsgrupper uppstår, konstaterar vi att en behovssituation är nödvändig. Relationer 

etableras inte utan speciell anledning, eftersom det i stor utsträckning handlar om att 

ett förtroende måste skapas mellan grupperna. Utan förtroende fanns det små förut

sättningar för skötesrensystemet eller liknande ekonomiska system att växa. Det vanli

gaste är att det finns ett behov av t.ex. varor som man inte kan framställa själva och att 

det samtidigt i omgivningen finns en grupp som kan förmedla dem. Det behöver dock 

inte enbart handla om materiella fördelar, utan kan även omfatta ickemateriella ting 

som till exempel tjänster. Men för att relationen skall uppstå och bestå krävs det att 

den senare parten också kan tjäna något på att ingå i relationen. Utbytet mellan grup

perna måste ha pågått under en längre tid om relationen skall kunna betraktas som 

beständig. En viktig faktor för kontinuiteten i en relation av detta slag är också att om 

den bryts kommer den egna levnads situationen att försvåras på många olika sätt. 

Marshall Sahlins modell som illustrerar hur olika relationer kan se ut inom ett 

samhälle har använts för att analysera skötesrensystemet. Enligt Sahlins kan relationer 

och deras uppbyggnad vara indelade i tre olika kategorier, generell, balanserad och 

negativ reciprocitet. Den generella reciprocitetsrelationen kan liknas vid den situation 

som existerar inom t.ex. en familj, d.v.s. att man ger utan att förvänta sig något tillba

ka. Den balanserade reciprocitetsrelationen kan liknas vid en vanlig ekonomisk trans

aktion, fastän det i praktiken kan handla om byteshandel. Personerna deltar i en trans

aktion, där givaren förväntar sig att få tillbaka något med samma värde som det som 

gavs. Återgäldandet behöver dock inte ske direkt, utan betalningen kan ske vid ett 

senare tillfälle. Den negativa reciprociteten karaktäriseras av att en part försöker ut

nyttja den andra parten, utan att behöva bidra med någon form av ersättning själv. 

Relationen mellan renskö tar familj erna och de icke-samiska skötesrenägare kan under 

en lång tid karaktäriseras som en balanserad reciprocitetsrelation. 

Enligt Sahlins består varje samhälle av ett antal sektorer, där varje sektor har sin 

egen uppsättning av relationer. Ju längre ifrån hushållskärnan man kommer desto 

vanligare blir det med balanserade och negativa reciprocitetsrelationer. För att denna 

modell skulle kunna användas vid analysen av relationen mellan renskötare och icke

samiska skötesrenägare har en modifiering av modellen genomförts. I Sahlins sektor 

där folkgrupper med samma kulturella och näringsmässiga bas ingår, har en utvidg

ning av sektorn måstat ske, om den skulle vara användbar i min forskning. Jag har 

inkluderat den icke-samiska renägande befolkningen i denna sektor, som hade en an

nan kulturell och näringsmässig bas än vad renskötarna hade. Det finns också andra 

modeller över hur relationer mellan grupper kan se ut. I dessa modeller återkommer 

ofta delar av reciprocitetsteorierna. 

Patricia Albers har även utvecklat en modell över hur gruppers relationer till 

varandra kan se ut. Det finns relationer som karaktäriseras av att en grupp försöker 
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dominera över den andra gruppen, utan att ta hänsyn till individerna i den. Mellan 

dessa två grupper har en negativ reciprocitetsrelation utvecklats. En annan bild över 

hur relationer kan formeras mellan grupper är att en del grupper har förenat sig över 

produktionsmedlen och resurserna och även låtit de skilda kulturerna sammanblandas. 

Den tredje bilden över hur förhållanden kan se ut är hur grupper kan ha etablerat 

relationer till andra befolkningsgrupper, utan att för den skull ge upp delar av sin egen 

kultur. Deras relationer motsvarar den balanserade reciprociteten. Att så är fallet fram

träder också tydligt, när det gäller relationerna mellan renskötarna och skötesrenägar

na. De har i viss mån låtit sig influeras av den andra kulturen. Det var nämligen inte 

ovanligt att den bofasta befolkningen behärskade samiska och att renskötarna kunde 

tala finska eller svenska. Den bofasta befolkningen har också tagit till sig delar av det 

samiska klädes skicket, t.ex. koltar och de olika samiska skinnskorna, som var mycket 

lämpade i det karga klimatet. När nyttan av kontakterna för någon av parterna upphör 

finns det inte heller några förutsättningar att relationen skall kunna bestå. Att så har 

skett inom lokalsamhället i Gällivare socken är uppenbart. Det har också framkommit 

att mellan en del bofasta utan skötesrenar och renskötarna har det funnits en negativ 

tävlingsinriktad relation om nyttjandet av naturresurserna. Det är tydligt att dessa två 

grupper inte har haft något gemensamt att enas kring och inte heller haft något 

gemensamt intresse i varandras näringar. 

Relationer är inte statiska utan dynamiska, vilket innebär att deras uppbyggnad 

kan variera mycket. Även om skötesrensystemet var vanligt inom området innebär det 

inte att varje relation mellan en renskötarfamilj och en bofast familj såg exakt likadan 

ut. Det förekom i verkligheten stora variationer på relationernas uppbyggnad. Kontak

ternas utveckling har styrts av både inre och yttre förändringar och speciellt i samband 

med de omvälvande samhällsförändringar som skedde under 1900-talet. 

Faktorer som styrde utvecklingen av skötes

rensystemet 

Det finns en del faktorer som har påverkat skötesrensystemets utveckling under 1900-

talet. Det är både av yttre och inre karaktär, men de är svåra att frikoppla från var

andra, eftersom en yttre påverkan kan ha resulterat i ändrade inre förhållanden. Att det 

är fallet framgår mycket tydligt när det gäller förändringar inom skötesrensystemet. 

Industrialiseringen påverkade det svenska samhällets utveckling betydligt, eftersom 

landets tidigare dominerande näringar, jordbruk och boskapsskötsel, fick ge vika för 

industriverksamhet i olika former. Gällivare socken hade tidigare varit ett område i 

periferin, utan större betydelse för den allmänna utvecklingen i landet, men i samband 
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med industrialiseringen blev området mycket betydelsefullt och alltmer inkorporerat i 

nationalstaten. I området fanns tillgång både på malm och skog samt möjligheter att 

utveckla vattenkraften. Anläggandet av dessa industrier fick på längre sikt stora konse

kvenser för den renskötande befolkningen, eftersom betesarealerna minskade betyd

ligt, bland annat blev stora delar av betesmarkerna överdämda. Områdena där fjällsa-

merna befann sig under sommarhalvåret betraktades länge som ödemark, — som vild

mark. I och med denna inställning till området från de styrandes sida, var det enligt 

dem inte någon som drabbades av en exploatering av området. 

Industrialiseringen innebar att levnadsförutsättningarna förändrades, tidigare 

hade försörjnings alternativen främst stått att finna inom jordbruksnäringen och ren

näringen. I samband med industrialiseringsprocessen etablerades nya näringar och 

andra arbetsmarknader och de uppväxande bofasta generationerna var inte längre 

hänvisade till jordbruket. Det gällde främst den icke-samiska befolkningen, eftersom 

samerna länge förhindrades att ta del av de nya arbetstillfällena. Samerna ansågs inte 

vara tillräckligt kompetenta eller lämpade för att arbeta inom den industriella sektorn. 

I det sammanhanget spelade rasistiska och paternalistiska uppfattningar om samernas 

egenskaper en betydande roll. Detta kan också sammankopplas med målsättningen 

inom lapp-skall-vara-lapp-politiken, nämligen att bevara samerna som renskötande 

nomader. Samerna kunde därmed varken bli delaktiga i eller ta del av det framväxande 

industrisamhället på samma villkor som den övriga befolkningen. 

De nya arbetsmöjligheterna innebar att befolkningen lämnade bondbyarna och 

sökte sig in till de nya samhällena, vilket i många fall innebar att relationerna mellan 

dem och den renskötande befolkningen bröts. Detta innebar också att de goda rela

tionerna mellan samer och bofast lokalbefolkning fick få möjligheter att övergå till de 

nya generationerna. Den tidigare behovssituationen upphörde och en balanserad reci-

procitetsrelation, som tidigare innehållet ett ömsesidigt givande och tagande minskade 

i betydelse. Det gemensamma intresset i renskötseln upphörde, eftersom befolkningen 

inte längre var beroende av skötesrenarna i någon större utsträckning. Till befolkning

en som flyttat in från andra delar av landet, utvecklades ofta inte någon form av rela

tioner, eftersom det var ytterst sällan som denna grupp kom i kontakt med samerna. 

För renskötarna fanns det inte heller någon anledning att försöka inkludera tätorts

borna i skötesrensystemet. Tvärtom utvecklades ett främlingskap mellan grupperna. 

När olika delar av en befolkningsgrupp inte har något gemensamt och förlorar kun

skapen om varandras näringar och kulturer är det lätt hänt att fördomar utvecklas. När 

informella och formella system som kan bidra till att minska etniska konflikter för

svinner eller avtar i relevans, kan man konstatera att riskerna för etniska misshällighe-

ter ökar. Den minskade betydelsen hos skötesrensystemet kan därmed ha inneburit en 

grogrund för framtida konflikter. 

I samband med nya industrialiseringsprojekt växte ofta nya, mer urbaniserade 

samhällen upp, till exempel Porjus och Malmberget. I dessa samhällen utvecklades 

också handeln, vilket fick negativa konsekvenser för de gamla etablerade handelsrela

tionerna mellan samer och bofasta. Tidigare hade det varit betydelsefullt för dessa 

grupper att mötas och idka byteshandel. Bägge parterna hade produkter som den 
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andra parten inte kunde framställa. Det var en informell handel som baserades på 

självhushållningsekonomin och där pengar inte hade någon större betydelse. Genom 

dessa handelsrelationer hade familjerna ur de olika befolkningsgrupperna knutits till 

varandra. Men i samband med att nya tätorter växte fram med lanthandlar eller speci

alaffärer, förlades handeln dit. Där var varuutbytet större, men negativt var att renskö-

tarfamiljerna ofta hamnade i en beroendeställning till handelsmännen som kunde vara 

svår att bryta. Marknadsekonomin blev den alltmer dominerande ekonomiska formen, 

där kontanta medel var ett måste och därmed blev handelsrelationerna allt mer oper

sonliga. Även skötesrensystemet anpassades till den framväxande marknadsekonomin, 

eftersom värdet för att ansvara för skötesrenar fixerades i ett fast belopp som fast

ställdes på central nivå. Även skötesrensystemet blev på det sättet mindre personligt 

och därmed förändrades kontakten mellan familjerna. Befolkningsgrupperna fjärma

des genom marknadsekonomin från varandra. Övergången till ett nytt ekonomiskt 

system kan alltså få negativa konsekvenser för relationer mellan olika befolknings

grupper. I samband med dessa omvälvande samhällsförändringar ändrades också för

utsättningarna för icke-samer att äga renar. 

Skötesrensystemet var länge oreglerat i den svenska lagstiftningen och det är tydligt att 

det var svårt att få de berörda parterna att finna sig i de olika lagar som tillkom 1898, 

1917 och 1928. Den första gången när innehav och vård av skötesrenar reglerades var 

1898, då det förbjöds inom Västerbottens och Jämtlands län. I Norrbottens län fick 

systemet fortsätta att existera, men det var enbart de personer som brukade eller ägde 

en jordbruksfastighet som hade rätt att äga renar. Det motiverades med att skötesren

systemet bidrog till en positiv utveckling av det norrbottniska jordbruket. De som 

redan lämnat jordbruksnäringen hade därmed inte rätt att äga renar. Det är dock tyd

ligt att varken samerna eller den övriga befolkningen tog någon större hänsyn till den

na lagstiftning, för under den aktuella tidsperioden 1898-1940 ökade antalet skötesre

nägare tidvis i Gällivareområdet. Det har dock visat sig att nästan hälften av alla skö

tesrenägare inte innehade den legala rätten att äga renar. Det var först under 1920- och 

1930-talet och vid nyregistreringar eller omregistreringar som lappfogden fick möjlig

heter att begränsa gruppen icke-samiska skötesrenägare. Lagstiftningen implementera-

des alltså inte i lokalsamhället vid det första lagstiftningstillfället. 

Det fanns politiker som uppmärksammade denna fråga och ansåg att det fanns 

stora problem med icke-samers renägande och att många av de renskötande samerna 

inte längre var självständiga nomader utan närmast hade blivit livegna drängar under 

hemmansägare eller andra kapitalstarka personer. Enligt lapp-skall-vara-lapp-politikens 

förespråkare var den uppkomna situationen inte önskvärd, eftersom målsättningen 

från statens sida var att bevara samerna som självständiga renskötande nomader. Den 

inställningen visar den okunskap de styrande hade om samerna i allmänhet och skö

tesrensystemet i synnerhet. Skötesrensystemet hade för många samer länge varit en 
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förutsättning för möjligheten att fortsätta med renskötsel. Utan skötesrenar skulle de 

ha blivit tvingade att sluta och övergå till andra näringar, vilket var just det som myn

digheterna ville förhindra. Lagstiftningen slog alltså, ur ett teoretiskt perspektiv, undan 

förutsättningarna för många samer att fortsätta inom renskötseln. Att det i praktiken 

inte skedde är tydligt eftersom skötesrensystemet länge var mycket utbrett. Det visar 

att det var teoretiska idéer som styrde den svenska samepolitiken och inte verklighe

ten. Både kulturhierarkiska tankebanor och lapp-skall-vara-lapp-politiken påverkade 

förutsättningarna för skötesrensystemets fortsatta existens. 

Den uppkomna situation, där renskötarna fungerade som drängar, var inte 

önskvärd eftersom det kunde innebära att renskötarna gav upp sitt självständiga liv till 

förmån för en dränganställning. När man uppmärksammade situationen resulterade 

det i en utredning som i sin tur låg till grund för lagrevisionen 1917. Sammanfatt

ningsvis om den lagrevisionen kan man säga att en detaljstyrning av skötesrensystemet 

infördes, eftersom det drogs upp riktlinjer för hur många renar varje bofast fick äga, 

hur stor ersättningen skulle vara, när ersättningen skulle inbetalas samt att sköteslegan 

skulle erläggas till lappfogden som i sin tur ersatte de renskötände samerna. Skötesren

systemet institutionaliserades genom lagstiftningen. På så sätt fick lappfogden kontroll 

över både den renskötande och den icke-samiska renägande befolkningen. Det inne

bar bland annat att de individuella överenskommelser mellan samer och bofasta, som 

varit vanliga tidigare, försvårades betydligt. 

Samtidigt framgår det tydligt att en del berörda inte har accepterat förändring

en, utan även fortsättningsvis har fortsatt med individuella överenskommelser. Delar 

av befolkningsgrupperna har därmed på ett aktivt sätt motsatt sig lagförändringen. 

Den genomförda begränsningen av högsta tillåtna renantal för den icke-samiska be

folkningen har fått konsekvenser för båda grupperna. Tidigare hade det inte varit en 

kontant kostnad och då upplevdes förmodligen inte heller skötesrenägandet som en 

reell kostnad. Men i samband med att ett fastställt sköteslegebelopp introducerades 

kunde en del skötesrenägare få stora utgifter som de hade svårt att klara av. För skö

tesrenägarna kunde renägandet bli en mycket kostsam affär när legan skulle erläggas 

kontant, vilket dock var målsättningen med lagstiftningen från 1917. Det som tidigare 

hade varit fördelaktigt för de bofasta, var det inte längre. 

Genom att det högsta tillåtna renantalet var lågt, fanns det bofasta som inte såg 

någon mening med att längre äga renar. På så sätt fick lagrevisionen inte bara effekter 

för den ekonomiska situationen, utan även för den sociala relationen mellan grupper

na. Lagstiftningen slog alltså undan många av förutsättningarna för skötesrensystemets 

fortsatta existens. En del skötesrenägare erlade inte någon sköteslega till lappfogden 

och långt in på 1930-talet fanns det relationer där en kontant, ekonomisk ersättning 

inte förekom utan var fortfarande baserad på individuella överenskommelser. Det kan 

ha att göra med renbeteslagen 1928, som gjorde det möjligt för skötesrenägarna att 

erlägga sköteslegan till ansvarig renskötare. Man kan alltså konstatera att lagstiftningen 

kan bidra till att en negativ reciprocitetsrelation utvecklas med stora konsekvenser för 

de berörda parterna, när lagförändringarna inte är förankrade i lokalsamhället. 
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För att förverkliga målen med lagstiftningen genomdrevs tvångsreduceringar av de 

bofastas renhjordar vid minst två tillfällen. Att tvångsminskningar skedde är uppen

bart genom mina studier av renlängderna. Det visar sig att när renantalet ökar för alla 

andra renägargrupper minskar det markant för den icke-samiska bofasta renägargrup

pen. Även om det tog lång tid innan lagrevisionen var förankrad hos lokalbefolkning

en, har den på längre sikt bidragit till att de goda kontakterna i stort sett upphörde. 

När grupperna inte kunde tjäna på skötesrenarna fanns det inte heller några förutsätt

ningar för systemet att bestå i samma omfattning som tidigare. Den process som ledde 

till att det inbördes förhållandet mellan grupperna förändrades startade med industria

liseringen och förstärktes genom lagstiftningsåtgärderna. 

Om systemet fått andra grundförutsättningar i lagstiftningen och därigenom 

bättre kunnat klara de genomgripande samhällsförändringar som ägde rum, kunde 

relationen ha sett helt annorlunda ut idag. Antalet konflikter kunde även idag ha legat 

på en förhållandevis låg nivå. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att verddeförhål-

landet som inte institutionaliserades genom lagstiftningen hade en snarlik utveckling. 

Det berodde i hög grad på att grunden för de kontakterna var ett specifikt behov, som 

minskade för att senare helt upphöra. Tidigare forskning om verddeförhållandet har 

visat hur detta system förändrades till följd av samhällsutvecklingen. Det lever dock i 

stor utsträckning kvar i det nordsamiska området bland individer tillhörande de äldre 

generationerna i den samiska respektive den svenska eller finska befolkningen. 

En annan faktor som bidrog till att relationerna mellan befolkningsgrupperna föränd

rades var utvecklingen inom renskötseln. Under den undersökningsperiod som av

handlingen omfattar, genomgick renskötseln i Gällivare socken stora förändringar, 

varav en del också påverkade skötesrensystemet. Inom området hade den intensiva 

renskötseln länge varit dominerande. Intensiv renskötsel och skötesrenar fungerade 

bra ihop, eftersom skötesreninstitutionen då verkade som en slags binäring utan att 

den krävde någon särskilt stor arbetsinsats utöver den normala. De renskötarfamiljer 

som hade få egna renar kunde dessutom utnyttja skötesrenarna som både mjölk- och 

transportdjur, utan att det kostade dem något. 

Framförallt i samband tvångs förflyttningar under 1920-talet förändrades ren

skötseln i Gällivare mot en allt mer extensiv form. Under 1920-talet var det goda för

utsättningar för renskötseln, vilket innebar att renhjordarna expanderade. Från den 

inhemska samiska befolkningen fanns det ett motstånd mot de nya metoderna. Inom 

den extensiva renskötseln fanns det mindre utrymme för skötesrenar, eftersom mål

sättningen var att ha en så stor egen renhjord som möjligt. Då blev nämligen slaktur

valet och den ekonomiska vinningen större. Från de bofastas sida fanns det också en 

rädsla för vad som skulle kunna ske med deras reninnehav i samband med övergången 

till en extensiv renskötsel. En medvetenhet om att skötesrenar och extensiv renskötsel 

inte var en väl fungerande kombination har därmed funnits hos de bofasta. 
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Dessa förändringar i renskötselmetoden är en direkt konsekvens av renbeteskonven

tionen från år 1919, som var en mellanstatlig överenskommelse mellan Sverige och 

Norge. Den innebar att renskötarnas möjligheter att beta sina renar i Norge under 

sommarhalvåret begränsades kraftigt, vilket föranledde lappväsendet att genomföra en 

tvångs förflyttning av karesuandosamer till sydligare lappmarker. Dessa tvångs förflytt

ningar resulterade många gånger i konflikter mellan inhemska och tvångs förflyttade 

samer. Till Gällivareområdet hade nordsamer förflyttats två gånger tidigare, vilket 

innebar att övergången till en extensiv renskötsel redan hade börjat i Norrkaitum. 

Det som i stor utsträckning kan betraktas som slutet för skötesrensystemet var 

nödåren under 1930-talet. Under nödåren dog stora delar av renhjordarna för de flesta 

renägarna, vilket även drabbade skötesrenägarna hårt. Efter nödåren fanns det heller 

knappast några förutsättningar för att återupprätta skötesrensystemet igen. Renskötar

na hade då övergått till den extensiva renskötseln och hade inte i någon större ut

sträckning behov av skötesrenar och de bofasta var inte heller längre beroende av 

skötesrenar för sin överlevnad. Båda parterna var ju då integrerade i det nya samhälle 

som hade vuxit fram, med nya normer, värderingar etc. Det blev brytpunkten mellan 

den gamla och nya tiden för skötesrensystemet. De som idag fortfarande äger skötes

renar gör det för sitt eget nöjes skull. 

Vad som också påverkade relationerna i hög utsträckning var att gällivaresa-

mernas flyttningar ner till bondbyarna förändrades. Det inträffade i allt högre ut

sträckning att kvinnan och barnen inom renskötar familj erna blev kvar högre upp i 

området och att det enbart var männen som flyttade ned till bondbyarna. Det innebar 

att även de sociala och kulturella kontakterna mellan familjerna ur de bägge grupperna 

i hög grad avtog och blev allt mer sporadisk. 

Det är därmed tydligt att yttre förändringar i kombination med inre såväl fram

tvingade som självvalda förändringar har bidragit till att skötesrensystemets betydelse 

minskade. Industrialiseringen och de inre omvandlingarna hade förmodligen under 

alla omständigheter påverkat betydelsen av skötesrensystemet. Frågan är hur skötes

rensystemet hade utvecklats och vad det hade haft för betydelse om politikerna tagit 

hänsyn till de krav som restes från de berörda grupperna i Gällivare socken. 

Eidheims forskning om verddeförhållandets förändring i Norge visar att ren

skötarna där valde att inkludera fler personer i systemet för att bevara goda relationer, 

vilket likafullt misslyckades eftersom de utvalda familjerna inte längre kände sig utval

da. Relationerna blev där för allmänna. Mina forskningsresultat om skötesrensystemet 

visar att renskötarna i Gällivareområdet inte använde sig av samma tillvägagångssätt. 

De hade inte möjlighet att inkludera fler i skötesrensystemet, eftersom skötesrenarna 

då skulle ha konkurrerat med de egna renarna och att det fanns regler för vilka som 

var berättigade att äga renar, samtidigt som samhället och de bofastas behov av skö

tesrenar förändrades. Renskötarna förlorade därmed intresset av att ansvara för skö

tesrenar. I verddeförhållandet fanns det möjlighet att inkludera fler utan att det kosta

de renskötarna något, men i skötesrensystemet var det ett givet antal personer som 

berördes. Det som dock är intressant är att verddeförhållandet i Gällivareområdet gick 

samma utveckling till mötes som skötesrensystemet, även om det i det förstnämnda 
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systemet var möjligt att inkludera fler. Detta styrker resonemanget om att skötesren-

systemet och verddeförhållandet i Gällivareområdet i stort sett har varit samma sy

stem. 

Olika gruppers inställning till skötesrensyste-

met 

Det fanns en del grupper som engagerade sig i utformningen av skötesrensystemet, 

däribland renskötarna och skötesrenägarna själva. Men också fattigvårdstyrelsen i Gäl

livare socken hade synpunkter på vilka konsekvenser en förändring av skötesrensys

temet kunde få. Naturligtvis debatterades också skötesrensystemet i de båda kamrarna 

i riksdagen. 

Renskötarnas inställning 

Det är uppenbart att många renskötare inom Gällivare socken har varit oroliga över 

vad en eventuell förändring av skötesrensystemet skulle få för konsekvenser för dem. 

Främst renskötarna i Mellanbyn och Sörkaitum, som i högre grad än samerna i Norr-

kaitum praktiserade en intensiv renskötsel, var rädda för att den föreslagna begräns

ningen skulle få negativa effekter för den etablerade socioekonomiska relationen till 

den bofasta befolkningen. De kunde dock tänka sig en begränsning av det tillåtna 

antalet skötesrenar, men den skulle ligga på en betydligt högre nivå än det föreslagna 

budet på högst 20 vuxna renar. I efterhand kan man se att renskötarnas rädsla var 

befogad. Relationerna till den övriga befolkningen försämrades, men det var inte en

bart lagstiftningsåtgärderna som orsakade detta. De renskötare som praktiserade en 

extensiv renskötsel var många gånger emot skötesrensystemet, vilket framkommer 

genom reaktioner från områden, där den formen av renskötsel var helt dominerande. I 

Gällivareområdet var merparten av renskötarna för skötesrensystemet, även om det 

fanns olika uppfattningar om hur det skulle vara utformat. 

Den grupp som mest skulle komma att påverkas av en förändring av skötesren

systemet, d.v.s. samerna själva, hade minst möjligheter att påverka dess utformning. 

Lappfogden presenterade propositionen för den renskötande befolkningen vid ett 

sammanträde och krävde att de samma dag skulle komma med ett gemensamt utta

lande. Detta förfaringssätt kan tolkas som en medveten strategisk handling från lapp

fogdens sida, eftersom samerna inte fick möjlighet att diskutera igenom förslaget i 

lugn och ro, och istället kom renskötarna att framställas som en splittrad grupp som 

inte kunde fatta gemensamma beslut. Det gav sedan lappfogden skäl att rapportera in 

vad han själv tyckte var det bästa och han kunde hänvisa till att samerna inte förstod 

sitt eget bästa. Renskötarna har dock inte varit omedvetna om hur ärendet behandla

des, utan försökte påverka situationen genom skrivelser ställda direkt till kungen. Des
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sa skrivelser resulterade dock sällan i något konkret. Renskötarna befann sig alltså i ett 

läge, där de knappast hade några möjligheter att överhuvudtaget påverka sin egen 

näring och framtid. Vid det samiska landsmötet 1918 behandlades bland annat den 

genomförda lagförändringen inom skötesrensystemet, men eftersom landsmötet ägde 

rum efter lagrevisionens genomförande, fick inte renskötarnas krav några resultat. Det 

är tydligt att de här befann sig i en situation av vanmakt och inte har haft möjligheter 

att styra utvecklingen inom sin egen näring och kultur.* Detta gällde inte enbart utred

ningen och lagstiftningen om skötesrenarna, utan problematiken kan sägas ha varit 

generell, när det gällde samiska frågor under denna tidsperiod. 

Bofastas inställning 

Den bofasta befolkningens inställning till skötesrensystemet hängde mycket samman 

med om man var skötesrenägare eller inte. Inställningen hos den grupp som inte ägde 

renar var splittrad, en del var för att systemet skulle få fortsätta att existera, medan 

andra menade att det borde totalförbjudas eftersom det inte längre hade vare sig eko

nomisk eller social betydelse. Det som också framkommit är att bofasta skötesrenäga

re och bofasta icke-skötesrenägare många gånger var oeniga om vilka skador och i 

vilken omfattning som renarna egentligen åstadkom. Det har därmed funnits en kon

flikt angående renarnas närvaro i markerna inom den bofasta gruppen. Bofasta skötes

renägares åsikter och inställning sammanföll mer ofta med renskötarnas än med de 

bofasta, som inte hade renar. Det är också uppenbart att man inte kan betrakta den 

bofasta jordbrukarbefolkningen som en homogen grupp. De bofasta som ägde skötes

renar var däremot generellt för skötesrensystemet, men emot en begränsning av det. 

Skötesrenägarna använde sig i stor utsträckning av samma argumentation som den 

renskötande befolkningen. 

Det är tydligt att många av dem som deltog i diskussionen kring skötesrensys

temet, argumenterade utifrån felaktiga utgångspunkter i det man trodde att det var 

fråga om ett totalförbud för skötesrenar. Det var emellertid aldrig uppe till diskussion 

att förbjuda systemet helt och hållet, utan förslaget var att begränsa det. Det framgår 

dock att de bofasta inte accepterade den nya lagstiftningen, eftersom många vägrade 

att minska sitt renantal samt att erlägga sköteslega. 

Riksdagsledamöternas inställning 

Även om en del av riksdagsledamöterna var kritiska mot det sätt som samerna hade 

hörts på, så ingrep de inte i någon större utsträckning. Andra riksdagsledamöter var 

mer fördomsfulla, rent av rasistiska i sin inställning till den samiska befolkningen. 

* Allt detta strider mot dagens uppfattning, som innebär att urbefolkningar ska ha möjlighet att 
bestämma över kultur- och näringsutveckling. Inrättandet av sameting, men även av FN:s 
permanenta urbefolknings forum är exempel på det. 
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Riksdagsmännen var inspirerade av de kulturhierarkiska tankebanorna, som utgick 

från att kulturer hade kommit olika långt i utvecklingen. Den svenska kulturen var 

enligt detta synsätt mer utvecklad än den samiska kulturen. Det var därför myndighe

ternas uppgift och ansvar att se till att den samiska befolkningen fick möjligheter att 

fortsätta att leva som renskötande nomader. Detta är raka motsatsen till vad social

darwinismen egentligen förespråkar. Enligt ett socialdarwinistiskt tankesätt ska mer 

primitiva folkgrupper inte erhålla hjälp till att överleva utan man ska låta utvecklingen 

ha sin gilla gång och låta dem gå under. 

Politikerna ansåg vid denna tidpunkt att lagstiftningsförändringen enbart var av 

välsignelse för den samiska befolkningen. Riksdagsmännen menade att skötesrensys-

temet hade en negativ inverkan på den renskötande samiska befolkningens framtid 

och att skötesrensystemet skapade en försumligare renskötare. Just den inställningen 

visar hur bristfällig kunskapen var om skötesrensystemet, eftersom det i hög grad 

bidrog till en god renskötsel. För de renskötande samer som var i behov av skötesre

nar för att kunna fortsätta inom renskötseln var det viktigt att arbeta upp ett rykte 

kring sin egen person som en god renskötare. Om de fick ord om sig att vara försum

liga skulle deras chanser att få ansvara för skötesrenar minska. Detta blev speciellt 

viktigt när skötesrensystemets betydelse minskade. Ur renlängderna framkommer det 

att en del skötesrenägare överförde sin renar till andra renskötare. Detta är ett tecken 

på att den sociala relationen mellan två bestämda familjer hade börjat avta. Tidigare 

skulle en överföring av detta slag ha inneburit att den bofasta familjen bröt en väl 

etablerad relation som dessutom resulterade i att kommande generationer av familjer

na ifråga inte fick kontakt med varandra. Att byta renskötare kunde vara ett tecken på 

att relationen mellan familjerna hade upphört. Naturligtvis kunde skötesrenägaren vara 

tvingad att byta ansvarig renskötare av andra skäl, till exempel om den gamle rensköta

ren slutade med renskötsel. 

Det faktum att en riksdagsledamot kom från Gällivareområdet och själv hade 

intressen i skötesrensystemet innebar att skötesrenfrågan fördes upp på den politiska 

dagordningen vid ett flertal tillfällen under 1920-talet. Hade inte denna politiker varit 

engagerad i frågan hade skötesrensystemet förmodligen varit färdigutrett i samband 

med lagrevisionen 1917. Hans engagemang resulterade dock inte i några större föränd

ringar. 

Skötesrenfrågan var i hög grad en lokal fråga för Gällivare socken och merpar

ten av protesterna kom från detta område. Men det är tydligt att lokala frågor inte har 

haft någon större betydelse för utformningen av den svenska samepolitiken vid denna 

tidpunkt. Målsättningen från politikernas sida var att skapa en enhetlig lagstiftning för 

hela den renskötande samiska befolkningen och med den målsättningen kunde inte 

undantagslagstiftning för vissa områden accepteras. Likafullt har detta förekommit vid 

skilda tidpunkter. Riksdagen, länsstyrelsen, lappväsendet etc. har inte varit konsekven

ta i sitt handlade. Dessa inställningar i kombination med både yttre och inre föränd

ringar fick konsekvenser för den socioekonomiska förhållanden inom området. 
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Skötesrensystemets socioekonomiska betydel

se 

Skötesrenarna hade länge fungerat som en förbindelselänk mellan de två befolknings

grupperna och genom att de hade regelbunden kontakt med varandra, blev också 

deras kännedom om varandras näringar stor. Renskötarfamiljerna var därefter inte 

bara en grupp människor som passerade byn vissa tider på året, utan de var de bofas

tas vänner. De bofasta var därmed också medvetna om vems renar som var i området 

och kunde på så sätt få tag i den ansvarige renskötaren relativt enkelt om det uppstod 

några problem. När någon ansåg sig ha lidit skada på grund av renarnas närvaro på 

markerna var det lätt att ta kontakt, och en del konflikter kunde lösas redan i sin linda. 

En annan viktig poäng, var att de bofasta skötesrenägarna ofta fungerade som renskö

tarnas talesmän om det uppstod problem och renskötarna inte var närvarande. Ren

skötarfamiljerna hade därför mycket att förlora på om den sociala relationen förändra

des på ett negativt sätt, eftersom möjligheterna att bli stämda för höskador då kunde 

öka, vilket ofta kunde resultera i kostsamma utgifter för renskötarfamiljerna. I sam

band med industrialiseringens definitiva genombrott är det tydligt att det blev vanliga

re med konflikter. När t.ex. markägare inte var skötesrenägare kunde tonen många 

gånger vara hård och oförstående när det gällde renar som sökte sig till timmerhyggen. 

Om markägarna däremot ägde skötesrenar var de ofta mer förstående och vänligt 

inställda till renarnas närvaro, eftersom de var medvetna om att det kunde vara deras 

egna renar. Under undersökningsperioden har det framgått att en del av de extensivt 

arbetande renskötarna inom Gällivare socken, ansvarade för skötesrenar av det sociala 

skälet, nämligen för att förhindra konflikter. 

Den sociala relationen förändrades i takt med att levnadsförutsättningarna för

bättrades. I och med att en relation med sin främsta grund i ett visst behov avtog 

minskade viljan att bevara en god kontakt mellan grupperna. Med den ökade inflytt

ningen till tätorterna och övergången till andra näringsfång behövde grupperna inte 

bevara de kontinuerliga kontakter som tidigare funnits. Inte heller några nya relationer 

etablerades, eftersom traditionen inte gick vidare till nästa generation. 

Att många renskötarfamiljer och bofasta familjer som ägde skötesrenar har varit 

ekonomiskt beroende av varandra kan man inte komma ifrån. Många gånger kan det 

ha handlat om ett ekonomiskt beroende som de bägge inblandade parterna inte var 

särskilt medvetna om. Den ena parten som var involverad i systemet behöver inte ha 

reflekterat över att t.ex. skötesrenar eller tillgång till boende, var en förutsättning för 

den andras möjligheter att klara sig ekonomiskt. Men faktum är att en del av renskö

tarfamiljerna har varit helt beroende av skötesrenarna. De handlade för många om att 

kunna fortsätta inom renskötseln eller övergå till fiskenomadismen. Efter 1930-talets 

nödår har dock den ekonomiska betydelsen upphört att vara det primära för de ren-

skötande familjerna. Det berodde på att de fattigaste familjerna hade blivit utslagna ur 

renskötseln och övergått till andra näringar. En naturlig utslagning från renskötselnär
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ingen fick därmed konsekvenser för relationerna mellan de bägge parterna. För de 

renskötände familjer som klarade sig igenom nödåren koncentrerades renägandet till 

den egna familjen, eftersom det var mest fördelaktigt. Skötesrensystemets ekonomiska 

betydelse hade därmed upphört. 

De årsinkomster som skogsrenskötarna hade till följd av sköteslegan motsvara

de årsinkomsten för en del yrkeskategorier inom industrin. Här framkom en viktig 

skillnad mellan skogs- och fjällrenskötarna. Detta innebar att skogsrenskötarna fick 

tillgång till kontanta medel utan att behöva slakta och sälja renar ur den egna renhjor

den. Det var speciellt betydelsefullt för skogssamerna, eftersom deras eget renantal 

länge var lågt och genom detta förfaringssätt fick de en möjlighet att bygga upp en 

egen hjord, utan att behöva slakta egna renar i någon större utsträckning. Det kan ha 

varit en medveten strategi från skogssamernas sida. Renskötsel övergick alltmer till att 

bli den dominerande näringen efter att tidigare ha varit en bland många näringar. Den 

stora skillnaden mellan skogssamer och fjällsamer i fråga om sköteslegan, var att den 

förstnämnda gruppen enbart accepterade kontant ersättning. De hade ofta sina egna 

hemman, där de producerade de varor som de var i behov av. Skogssamerna hade 

därför inte något större behov av att idka handel med den bofasta icke-samiska ren

ägargruppen. Fjällsamerna tog länge emot legan i andra produkter än kontanter, efter

som de var i behov av vissa varor och hade små möjligheter att framställa dem själva. 

Det visar att de skilda ekologiska nischer som renskötseln bedrevs inom hade stor 

betydelse för utformningen av ersättningen för vården av skötesrenarna. 

Systemet förutsatte att båda berörda parter hade fördelar, men när den andra 

parten övergår från att nyttja systemet ömsesidigt till att enbart se till sitt eget bästa, 

d.v.s. så att en negativ reciprocitetsrelation utvecklades, fanns det få förutsättningar att 

systemet skulle bestå. 

Samernas sociala status inom det samiska samhället har inte påverkats i någon 

högre grad av skötesrensystemet. En renskötare som hade få egna renar hade redan en 

låg status, medan däremot en stor skötesrenhjord enbart visade att det var en fattig 

same, som inte kunde klara sig utan andras renar. En renskötarfamilj som ägde en stor 

egen renhjord hade däremot hög status inom det samiska samhället och om en välbär

gad ansvarade för skötesrenar i någon utsträckning, verkar det inte ha påverkat veder-

börandes sociala status. Ansvaret för skötesrenarna avsåg ju bara att bevara de goda 

relationerna till den omgivande befolkningen. Det enda statushöj ande var renantalet 

som familjerna själva ägde. 

Skötesrensystemet hade under lång tid bidragit till att goda relationer, men som 

en följd av både yttre och inre förändringar upphörde skötesrensystemets betydelse 

för berörda parter och därmed på längre sikt också de goda relationerna mellan folken. 

Innan det skedde hade de socioekonomiska orsakerna till de tidigare kontakterna i stor 

utsträckning blivit inaktuella. Den goda relationen bibehölls ofta av de äldre ur de 

bägge grupperna, men mellan de yngre generationerna utvecklades inte några relatio

ner. Kontakten mellan parterna blev därmed också sämre. När den äldre generationen 

helt och hållet är borta, kommer också kontakten mellan de bägge grupperna att vara 

minimal. 
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Tidigare forskning har i stor utsträckning visat på att det var icke-samernas minskade 

behov av relationer till samerna som föranledde att kontakten mellan grupperna i stor 

utsträckning avtog för att senare i många fall helt upphöra med att existera. I min 

forskning har det dock framkommit att även renskötarnas behov av kontakter till de 

bofasta minskade under 1900-talet, vilket också bidrog till att relationerna avtog. Det 

är därmed bägge gruppers förändrade levnadsvanor som bidragit till att kontakten 

mellan dem i hög grad upphörde. 

Från koloniseringsepokens början fram till 1930-talets slut kan skötesrensyste-

mets utveckling från ett samiskt håll beskrivas på följande sätt: från oberoende till 

beroende och återigen oberoende. Man är tillbaka på den punkt, där man en gång var, 

man är inte socialt eller ekonomiskt beroende av någon annan folkgrupp. Utveckling

en för den bofasta befolkningen kan beskrivas så här: från beroende till oberoende. 
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COAHKKÀIGEASSU 
Oaiveulbmil dåinna dutkosiin lea leamas resiprositetsteoriija vuodul guorahallat got 

oktavuodat guovtti ålbmotjoavkku gaskkas rievddai 1900-logus båikkålas norrbotten-

las oktavuodas ja earenoamåzit mii guoskå geahccobohccovuogådaga odda eavttuide. 

Geahccobohccovuogådagat oaiwilduwo das dat ortnet mii lei sajälduwon boazo-

såmiid ja låttiid veagaid gaskkas. 

Geahccobohccovuogådat lea guhkå leamas fåmus iesgudedågan såmi joavkkuid 

gaskkas, main ii lean seammalågån ealåhus eallinbirgejupmin. Ruota koloniseren-

doaimmat, mat ålge 1600-logu loahpas, mearkkasedje ahte åvzzuhedje odda ålbmot-

joavkkuid orrot såmieatnamiidda ja hukset såmieatnamiin. Oddaåssiide (oddaorruide) 

lei ålggus våttis iezaset ealihit dan guovllus, ja måqgii sin birgejupmi lei såmi boazodol-

liid duohken jus galge birget såmiguovlluin. Oddaàssiid bovdeje maiddåi våldit oasi 

geahccobohccovuogådagas ja nu ovdånii oktavuohta man vuoddu lei goappåt guoim-

mi dårbbut ja ipmärdus goappåt guoibmäi. Lättit oamastedje bohccuid mat ledje boa-

zodoalli veagaid hålddus. Dåt soahpamus veagaid gaskkas mearkkasii ahte lei dåvjå 

oktavuohta goappåt guimmiin, ja eanet oktasas berostumit sådde, omd. lotnolasgåvpi. 

Boazodoallu sattai oktasas berostupmi dàid ålbmotjoavkkuid gaskkas. Oktavuohta 

sähtii vel nannejuwot jus oddaåssiveahka oaccui iezaset mearkka ja bohccuid boazo-

doalli veagas. Mearka lea sänit bohccobeljiin mat vuosehit gii boazoeaiggåt lea. Dåt 

bohccot ledje boazodoalli ealus. Dåt vuosehii dan nanu oktavuoda ja luohttåmusa 

veagaid gaskkas ja go juo oktavuohta ärbejuwui veagaid siste, de dåt såhtii bissut 

måqga buolwa. Dåt cilge manin eanas oassi Jiellevåri suohkana eanaeaiggådiin 1900-

logu ålggus ledje iezaset bohccot. Dåt oktavuodat joavkkuid gaskkas mearkkasii ahte 

sin gaskkas lei soabalasvuohta mii eastadii soahpatmeahttunvuoda. 

Geahccobohccuid bokte oddaåssiveagaid birgejupmi geahpiduwui olu, ee. lei 

sis biebmu, geassin- ja fìevrridaneallit ja duoljit. Nubbe bealli, boazodoallit, eai ålggus 

nu dårbbasan oddaàssiid iezas birgejumi dihte. Såmit ledje birgen ja ealihan iezaset 

bures guovllus olu ovdal go ståhta koloniserendoaimmat ålge. Sin eallineavttut lihkkå 

gehppo go oddaåssit ledje guovllus, earret earå danin go sii såhtte guoddit diqggaid 

dålolaccaid lusa ja maiddåi orrut sin luhtte. 

Geahccobohccovuogådaga sosiala bealli lei dehålas boazodolliide ja sidjiide 

sattai geahppasit eanadoalloguovllus daningo oktasas ekonomalas berostumit hehtte-

jedje riidduid. Dålolas geahccobohccoeaiggådat dåvjå ledje boazodollid jietnaguoddi 

jus sådde våttisvuodat ja boazodoallit ieza eai lean das. Boazodoalloveagain lei, earå 

såniiguin daddjon, olu maid masse jus sosiala oktavuodat rivde heajut guvlui, daningo 

de lei stuorit uhkki riidduid lassåneapmåi. Sosiala oktavuodaid mearkkasupmi unnui 

1900-logus ja nu maiddåi ekonomalas mearkkasupmi. 

Lea sihkkaris duohtavuohta ahte måqga boazodoallo- ja dålolasveaga, main 

ledje geahccobohccot, ledje ekonomalaccat cadnojuwon goappåt guoibmåi dahje ledje 

oaidnån ekonomalas ovdamuniid leahkit mielde dån vuogådagas. Muhtin boazodoal

lo veagaide lei geahccobohccovuogådat guhkå eaktun sin vejolasvuhtii ain joatkit boa-
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zodoalus, mudui sii livcce saddan oheat birgejumi iezå ealåhusain. Maiddài måqga 
dålolacca ledje ekonomalaccat cadnojuwon atnit bohccuid såmiid hålddus, daningo 
dat mearkkasii ahte dålvet lei sis biebmu. Ovdal låhkadårkkisteami 1917, mii rievdadii 
geahccobohccoeavttuid, lei vuogådat doaibman njuovzilit daningo juohke okta fuolahii 
iezas måvssu mii såhtii leat råidna ruhta dahje diqggat ja barggut. 

Sihke boazosåmiin ja geahccobohccoeaiggådiin lea buori muddui eanas leamas 
ovttamielalas oaidnu man dehålas geahccobohccovuogådagat lei guovllu ekonomalas 
ja sosiala oktavuhtii. Guorahallama oktavuodas 1910-logus vuosehuwui ahte goappas 
joavkkut balle makkàr bohtosat saddet maqqil go geahccobohccovuogådat rievdå. Sii 
einnostedje jurddasuwon njuolggadusrievdadusat buktet heajos våikkuhusaid joavk-
kuid oktavuodaide, daningo galge sakka rådjet man olu bohccuid dålolaccat ozzo oa-
mastit. Sin oainnu mielde dàt mearkkasii ahte ii lean sat mihkkege vuoittuid oasålastit 
dåkkår vuogådagas ja balle geahccobohccooamasteapmi saddat divrras friddjaåiggi-
doaibman. Vuoddojurdda dåkkår oktavuodain mii sattai geahccobohccovuogådagas lei 
ahte goabbät bealli oinnii dås duohta ovdamuniid. Båikkålas dålolacca dåbåleamos 
ågga lei vuosttazettiin deattuhit ahte boazodoallit därbbasedje dån ortnega. Dälolas 
geahccobohccoeaiggådat dåbålaccat dorjo dan ortnega ahte geahccobohccot ledje 
johttisåmiid hålddus, muhto ledje måqggalägan oainnut jus galge leat geahccobohccot 
vuovdesåmiid hålddus. Boazodolliin lei hui våttis oazzut doarjaga iezaset oidnui mii 
guoskkai geahccobohccovuogådahkii, daningo ålbmot oaiwildii såmefordet (lappfogdar) 
ovddastedje sin, muhto duohtavuohtas såmefordet muitaledje mii sin mielas lei 
dehålas ja eai sii muitalan maid boazodoallit oaiwildedje. Såmit ledje fåmuhis dilis, 
daningo sis lei unnån vejolasvuohta iezaset eallindili våikkuhit. 

Go olggut servodatrievdadeamit våikkuhedje guovllu eallineavttuide, de boares 
dohkkehuwon vuogådagat masse mearkkasumi. Dåt maiddåi guoskkai geahccobohc
covuogådahkii ja dat mearkkasii ee. ahte guhkit åiggi vuolde unno positiiva oktavuodat 
ålbmotjoavkkuid gaskkas. 1900-logu vuosttas jahkelogiid industrialiseren oaccui leavt-
tu guovllus ja våikkuhii sihke såmi- ja eanadoalloservodaga. 

Go Ruotta industrialiserejuwui, de Jiellevåri suohkan, mii ovdal lei doaresbeal-
guovlu, sattai hui dehålas. Guovllus lei sihke meahcci ja målbma, ja vejolasvuodat gea-
vahit cåhcefåmu. Industrialiseren mearkkasii ahte eallineavttut rivde, ovdal ledje bir-
genvejolasvuodat leamas eanandoalus dahje boazodoalus. Dåt mearkkasii ahte saddi 
buolwain ii lean dusse eanandoallu vålljet birgenlåhkin. Dåt guoskkai eanemus låttiide, 
daningo såmiid guhkå cagge våldit oasi odda bargovejolasvuodain daningo "såpmi-
galgå-leat-såpmi"-politihkka lei nanus ja dan ulbmil lei seailluhit såmiid johtti såpmin. 

Industrialiserema oktavuodas sattai iezå ekonomalas håpmi guovllus, namalassii 
mårkanekonomiija ja åiggi mieldde dat vålddii iezas ruovttudoalloekonomiija saji. 
Ekonomalas oktavuodat eai lean sat nu olu cadnon oktonas olbmuide ja gåvppaseapmi 
sirdui eanet ahte eanet stuorit coahkkebåikkiide ja virgegåvpeolbmåid håldui. Seamma 
åiggi go dåt vudolas håmådatrievdadeapmi lei servodagas, de bohte låhkanjuolggadusat 
mat guske geahccobohccovuogådahkii. 

Riekti oamastit geahccobohccuid lei guhkå njuolggadusaid haga ruota lågain ja 
danin lei våttis oazzut däid olbmuid dohkkehit lågaid mat bohte 1898, 1917 ja 1928. 
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Vuosttas njuolggadusain 1898, lei gielddus låddelas dålolaccaide Västerbottenis ja 

Jämdanddas oamastit geahccobohccuid. Norrbottena leanas gal vuogådat oaccui ain 

doaibmat, muhto ledje dusse olbmot geat geavahedje dahje oamastedje eanadoalu 

main lei riekti oamastit bohccuid. Dåt låhkaspiehkasteapmi mas njuolggadusat dadi 

mielde sådde bastileappot lei Norrbottena leanas fåmus 1971 rådjåi. Lea cielggas ahte 

eai såmit, eaige iezå olbmot, väldan vuhtii dån låga, daningo åigodagas 1898-1940 de 

geahccobohccolohku lassånii muhtin äiggiid. 

Muhtin politihkarat gal cujuhedje ja oaiwildedje geahccobohccovuogådaga 

dagahit stuora våttisvuodaid, ja måqga boazodoalli såmit eai lean sat iesstivrejeaddji 

johtdolbmot muhto ledje eanaeaiggådiid dahje iezå rikkis olbmuid vuollåsas reaqggat. 

Geahccobohccovuogädat lei måqgga sämiide leamas eaktun sin vejolasvuodaide ain 

joatkit boazodoalus. Eisevåldit eai berostan das dadi eanet ja dåt mearkkasii ahte ge

ahccobohccovuogådaga eavttut rivde sakka lähkadiwuma oktavuodas 1917. Sähttå 

dadjat ahte geahccobohccovuogådahkii bodii eanet stivrejupmi, daningo dahke njuolg-

gadusaid man olu bohccuid dålolaccat 0220 oamåstit, man stuorat geahccobohc-

cobålkå galggai leat, goas galggai mäksit ja måksu galggai dås ovddos mannat såmefor-

dii ja son de mävssii boazosämiide. Geahccobohccovuogädat sattai äsahus ja bearräi-

gehccui eanet ja eanet låhkanjuolggadusaid bokte. Dat mii lei vuodduduwon eahpe-

virggålas ja juohkehacca sierra soahpamusaid mielde sattai dal virggålas vuogådat man 

såmefordet ja su veahkit bearråigehcce. Seammås oaidnä cielgasit oasålaccaid våttis

vuodaid dohkkehit rievdademiid, ja leat oalle guhkå joatkån dahkat juohkehas sierra 

soahpamusa ja doaimmalaccat vuosttildan lähkarievdademiid. 1928 boazodoallolåga 

oktavuodas dåt sähttå fas rievdan ruovttoluotta dan dilläi gos juohkehas dagai ieéas 

soahpamusa, daningo dan råjis lei geahccobohccooamasteddjiin fas vejolasvuohta 

måksit geahccobalkkå njuolga ovddasvåstideaddji boazodoalläi. Geahccobalkkå stur-

rodat gal ain merrojuwui bajit däsis. Dås goit oaidnä cielgasit go bearräigeahccu 

lassånii ja go ortnet sattai eanet byrokråhtalas, de åiggi mielde buorit oktavuodat jo-

avkkuid gaskkas unno. 

Vai låga galge nagodit cadahit, de unnimusat guktii båkkuin unnidedje dälolac-

caid ealuid. Boazologuin oaidnå ahte båggounnideamit leat leamas daningo seammås 

go ieéå boazoeaiggådiid boa2olohku lassåna, de låttiid boa2olohku unno mearkkasan-

veara. Dålolaccat geahccaledje vuostålasdt dåid båggonjuowamiid, muhto sii eai lih-

kostuwan. Siskkäldas oktavuohta joavkkuid gaskkas rievddai heajut guvlui go lågaid 

dahke. 

Ieéä bealli mii lea dagahan heajut oktavuoda ålbmotjoavkkuid gaskkas lei boa-

zodoalu rievdadus. Dån guorahallama åigodagas, de lei Jiellevåri suohkana boazo

doalus stuora rievdadeamit, ja dås muhtin oas si våikkuhii geahccobohccovuogådaga 

ovdaneapmåi. Guovllus lei guhkå leamas intensiiva boazodoallovuohki. Intensiiva 

boazodoallu ja geahccobohccot doibme bures ovttas, daningo de geahccobohcco-

åsahus doaimmai muhtinlågån lassiealåhussan mii ii gåibidan nu olu eanet lassibarggu. 

Båggojohtimiid oktavuodas 1920-logus, mii lei Ruota ja Norgga gaskkasas boa-

zodoallokonvensuvnna boadus, rievddai maiddåi boazodoallu Jiellevåri suohkanis 

eanet ekstensiiva boazodoalu guvlui. Eamiorru såmiid bealis lei vuostehåhku odda 
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boazodoallovuohkåi. Ekstensiiva boazodoallovuogis lei unnit sadji geahccobohcco-

vuogådahkii, daningo dàn boazodoallovuogi vuoddu lei biergobuvttadeapmi. Dålolac-

cain lei maid ballu mii galggasii dåhpåhuwat sin boazooamasteapmåi go boazodoallit 

ålge ekstensiiva boazodoallovuogi mielde bargat. Dålolaccat leat diehtån ahte geahcco-

bohccot ja ekstensiiva boazodoallu ii lean heiwolas ovttasteapmi. Dån guorahallamis 

lea boahtån oidnosii ahte stuora geahccobohccoealut såhttet leat intensiiva boazodoa-

lus. 

Dat mii lea loahppa geahccobohccovuogädaga sosioekonomalas mearkkasupmåi 

lea 1930-logu goawejagit mat ledje seamma åiggi go eallineavttut guovllus ledje olu 

buoriduwon. Dålolaccaid boazolohku lei juo unnon 1930-logu ålggus dalle go ledje 

mearridan bajimus lobålas boazologu. Goawejagiid stuora oassi ealus jåmii eanas 

boazoeaiggädiin ja dät maid garrasit cuozai geahccobohccoeaiggådiidda. Maqqil goav-

vejagiid, de ii lean vuoddu ålggahit geahccobohccovuogädaga fas. Boazodoallit ledje 

dalle maid ålgån ekstensiiva boazodoallovuogi mielde bargat ja ii lean nu dårbu geahc-

cobohccuide, ja dålolaccain ii lean sat dårbu geahccobohccuide eallinbirgejumi dihte 

guovllus. Nu nogai dårbu oktavuodaide. 

Maqqil 1930-logu goawejagiid lei maid ekonomalas mearkkasupmi nohkan 

boazodoalloveagaide. Siwa dasa lei go dåt veagat, main lei leamas ekonomalas dårbbut 

vuogådagain, ledje saddan heaitit boazodoaluin. Boazodoalloveagaide mat ledje birgen 

goawejagiid, sin boazooamasteapmi guovduluvai veaga siste danin go dåt lei eanemus 

gånnåhahtti. Sosiala oktavuohta rievddai dadi mielde go eallineavttut buorrånedje. 

Oktasas berostupmi joavkkuid gaskkas ii ozzon vejolasvuoda saji dahkat saddibuolv-

vaid gaskii. Vierisvuohta joavkkuid gaskkas boctii sadjåi. Goappas ålbmotjoavkku bo-

arråsit olbmuid gaskkas gal bisui buorre oktavuohta. Dat åsahuwon dårbooktavuohta 

buori muddui nogai ja dåssedis resiprositeahtaoktavuohta, mas lei goappåt beliide 

addin ja väldin, dan mearkkasupmi unnui. 

Go joavkkuin lei unnån dårbu nubbi nubbåi ja oktasas berostumit ledje nohkan, 

de maiddäi lassånii sadji riidduide. Oaidnå cielgasit ahte geahccobohccovuogådagas lea 

leamas dehålas soahpatmeahttunvuoda eastima dihte joavkkuid gaskkas ja ahte dat lei 

maiddåi hui buresdoaibmi eallinbirgenvuohki. Vuogådagas ii lean sat sadji odda servo-

dagas 1900-logus, maqqil visot rievdademiid mat dalle ledje. 
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SU M MARY 
The main purpose of this dissertation is to analyse the relations between nomadic 

reindeer herding Sami and settled non-Sami in Gällivare parish, Swedish Lapland, 

1898-1940, using reciprocity theory. The focus of the dissertation is on the system of 

skötesrenar, the practice of reindeer belonging to non-Sami being herded by Sami. 

The practice of herding reindeer belonging to others is a traditional system 

including Sami with different livelihoods. The government settlement policy intro-

duced at the end of the seventeenth Century meant that new ethnic groups were en-

couraged to settle in Lapland. Initially, the new settlers found it difficult to support 

themselves in the region, and they often became utterly dependent on Sami herders in 

order to survive. The settlers were invited to partecipate in the system of skötesrenar,; 

and hence a relation based on mutuai interdependence and trust soon developed. 

Non-Sami families owned reindeer herded by Sami families and this arrangement 

meant that the families were in continuous contact with each other and developed 

mutuai interests such as trade. Reindeer herding became a common concern of the 

participating ethnic groups. Relations were strengthened if the settler family was given 

its own reindeer mark and accompanying reindeer by the herding family. (A reindeer 

mark is a number of different cuts in the ears of the deer, which shows the ownership 

of the animai.) Such reindeer were herded as part of the herding family's own herd, 

and were a symbol of the trust that had developed between the two families. As the 

reindeer mark and the associated relations were inherited, the trust could be main-

tained over several generations. That is why most of the old homesteads in Gällivare 

parish owned their own reindeer at the beginning of the twentieth Century. The mu

tuai interdependence and trust prevented the rise of severe conflicts between the 

groups. 

The system of skötesrenar made the subsistence of the settler families easier 

through increased access to meat and hides as well as to pack and draught animals. 

The herding families, on the other hand, were initially not relying on the settlers for 

their survival, since the Sami had lived well in Lapland long before the advent of a 

government-sponsored colonisation. The Sami way of live was, however, made easier 

through the presence of settlers. The nomads could leave property in the care of the 

settlers, and also stay in their houses and buildings. 

The social relations established as a result of the system of skötesrenar were im-

portant for the Sami herders, and made life easier for them in the settled areas as mu

tuai economic interdependence contributed to minimising the number of conflicts. 

Reindeer herding families hence had much to lose if social relations were to deterio

rate, since the number of conflicts between herders and settlers then could increase. 

Still, the importance of the social as well as of the economic relations decreased during 

the twentieth Century. 

It is obvious that many reindeer herding families and settled families owning 

reindeer were mutually interdependent economically, or at least were reaping eco-
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nomic benefìts through participation in the system of skötesrenar. For some herding 

families, the system made it possible for them to remain as herders, instead of seeking 

other livelihoods. Previous to the legal changes of 1917 that altered the state of affairs, 

the system of skötesrenar had worked smoothly, as herding fees were setded individu-

ally and could be paid either in cash or in goods or services. 

Both herders and setders owning reindeer agreed on the positive outcome of 

the system of skötesrenar for the economic and social relations in Gällivare. Düring 

public inquiries held in the 1910's, it was established that both groups showed concern 

about the consequences of a change in the system. It was very difficult for Sami rein

deer herders to make their voices heard in these inquiries, as the government Lapp 

Administration acted on their behalf, yet presenting the administration's views and not 

the herder's. The Sami found themselves powerless and without opportunity to influ-

ence their own future. Proposed legal amendments limiting the number of reindeer 

owned by non-Sami were seen as creating tension between the groups. It would no 

longer be profitable for settlers to be involved in the system, and the owning of rein

deer by non-Sami would become an expensive hobby. Basic to the understanding of 

the reactions to the proposed changes, is that both parties realised the actual advan-

tages of participating in the system of skötesrenar. By and large, settlers owning reindeer 

supported the system as practiced by mountain Sami, but were divided with regard to 

forest Sami participation. 

As a result of large scale societal changes altering the conditions of life in Gälli

vare, traditional systems lost their importance. This fate also befell the system of 

skötesrenar,; which caused the long-term deterioration of the relations between Sami 

and non-Sami. Düring the first decades of the twentieth Century industrialisation of 

the Gällivare area also began, which influenced both Sami and non-Sami society. 

Industrialisation made the previously peripheral Gällivare important for the 

national economy. The area had both extensive forest assets and vast mineral deposits, 

as well as a large potential for hydro-energy development. Industrialisation changed 

the way of life for locai people. Traditionally, reindeer herding and farming were the 

only alternatives available. Now, the rising non-Sami generation was not solely re-

duced to farming as a livelihood. The Sami were, however, largely prevented from 

partaking of the new opportunities, due to a government segregation policy aimed at 

preserving the Sami as nomadic herders in the mountains. 

The process of industrialisation also meant that a locai transformation from a 

subsistence economy to a market economy gradually took place. Economic relations 

were increasingly depersonalised; with time trade moved to town and carne under the 

control of professional businessmen. At the same time as these structural changes 

took place in the locai community, the system of skötesrenar began to be regulated by 

the government. 

The right to own reindeer herded by others was for a long time unregulated by 

Swedish law, and hence it was difficult to make the parties obey the legal enactments 

of 1898, 1917 and 1928. The first enactment of 1898 prohibited settled non-Sami in 

Västerbotten and Jämtland counties from owning such deer. In Norrbotten County, 
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the practice was allowed to continue, but the ownership of reindeer was limited to 

owners or tenants of farmsteads. Thus, an exception in law was enacted for Norrbot

ten and remained in force until 1971, albeit with increasingly stricter rules. It is obvi-

ous, however, that both the Sami and the non-Sami to a large extent disregarded the 

legal stipulations for skötesrenar during the period of this study, 1898-1940. 

Some legislators regarded it as a problem that many reindeer herding Sami no 

longer were self-supporting nomads, but virtual bondservants under farmers or other 

financially strong persons. Nevertheless, for many Sami the system of skötesrenar had 

long been cruciai for their chances to remain as herders. Yet, the government did 

largely disregard this fact, making substantial changes in the system through amend-

ments enacted in 1917. Generally speaking, detailed rules were introduced, specifying 

the number of reindeer each non-Sami was allowed to own, the amount paid in herd

ing fees, and when the fee was to be paid, as well as a provision that the fees hence-

forth were to be paid to the government Lapp Administration that subsequently was 

to disburse them to the herders. The system of skötesrenar was increasingly institution-

alised and controlied through government regulation. From an origin with informal 

and individuai agreements, the system became formalised under the supervision of the 

government Lapp Administration and its agents. Still, it is apparent that the parties 

found it difficult to accept the enacted changes and for a long time continued to enter 

into individuai agreements, actively opposing the new rules. The reindeer-grazing act 

of 1928 made it an option for non-Sami reindeer owners to pay the herding fees di

rectly to the herders, which might have encouraged a return to individuai agreements, 

although the size of the fee was still to be set by the government. Nevertheless, it is 

obvious that increased control and bureaucratisation of the system subsequently led to 

the end of positive relations between the two groups. 

The new legal limitations on reindeer ownership were at least twice imple-

mented through government instigated mandatory reductions in the number of rein

deer owned by non-Sami. By studying the reindeer ownership rolls, which show that 

although the number of reindeer increased for all other groups, they shrank for the 

settled non-Sami reindeer owners. It can be corroborated that compulsory cutbacks 

took place. The non-Sami protested against these enforced killings, but to no avail. 

The relations between the groups were negatively trans formed through legislation. 

Another factor contributing to the worsened relations between the two groups 

were changes in herding practices. During the period of study, reindeer herding in 

Gällivare experienced significant developments, some of which influenced the changes 

in the system of skötesrenar. Intensive herding had traditionally been dominant in the 

area. The combination of intensive herding and herding reindeer belonging to others 

worked well, since the system of skötesrenar was a source of extra income without 

much additional labour. 

As a result of the enforced removal of northern Sami and their reindeer to Gäl

livare during the 1920's, following the Swedish-Norwegian reindeer grazing treaty, 

locai herding practices changed towards a more extensive form. The locai Sami 

showed reluctance to adopt the new method. Extensive herding gave less scope for 
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herding reindeer belonging to others, since the basis for this technique was meat pro

duction for sale. Furthermore, the non-Sami were concerned about the future of their 

reindeer during the transformation to the extensive method. Consequendy, an aware-

ness that the system of skötesrenar and the extensive form of herding did not fit well 

together did exist among the non-Sami. The present study demonstrates the correla-

tion between large numbers of reindeer belonging to others and intensive herding. 

The end of the social and economic importance of the system of skötesrenar 

carne with the overgrazing crisis of the 1930's, which took place at the same time as 

the standard of living in Gällivare had improved substantially. Due to the enforced 

reduction in the number of reindeer owned by non-Sami, non-Sami reindeer owner-

ship was by now quite insignifìcant. During the overgrazing crisis large numbers of 

reindeer died, which substantially decreased the number of reindeer stili owned by 

non-Sami. At the end of the crisis years, it was impossible to reintroduce the system of 

skötesrenar. By then, Sami herders had began with extensive herding and did not re-

quire the extra income derived from reindeer owned by others, and the non-Sami did 

not need the reindeer in order to live in the area. The mutuai interdependence had 

thus ceased to exist. 

The economic signifìcance for the herders disappeared after the 1930's, as the 

Sami families depending on the system left herding during the overgrazing crisis. The 

herding families that managed to survive the bad years concentrated reindeer owner-

ship within the immediate family, as this was mos t advantageous. Social relations 

changed as standards of living increased. Mutual interests of the different groups 

could not develop within the rising generation. Instead, an alienation of the groups 

took place. Yet, good relations between the groups still existed among members of the 

older generation. The mutuai interdependence ceased to exist, and the balanced recip-

rocity with mutuai give-and-take became less important. 

As reciprocity was minimised and mutuai interdependence terminated, the 

room for conflict expanded. It is evident that the system of skötesrenar has had an im

portant function in preventing conflicts between the ethnic groups in Gällivare, as 

well as being a well-organized strategy for survival. Nevertheless, the system could not 

survive the new and changing society of the twentieth Century. 
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BILAGOR 

Bilaga A. Frågelista för renskötare och bofasta 

Frågelista fór de renskötande informanterna 

Personliga frågor 

Född? 

Sameby? 

Arbetat som? / Hur länge? 

Renskötsel 

Vilka minnen har du av renskötseln som ung? 

Kan du berätta om hur renskötseln praktiserades när du började? 

Bedrev du en intensiv/extensiv form av renskötsel? (Hur gick övergången till?) Minns du unge

fär när? 

Renmjölkningens betydelse? 

Renostarnas betydelse? Hade de någon betydelse för bönderna? 

Omliggande befolkning 

Vilken var er relation till den omgivande befolkningen, bondebefolkningen och andra bofasta? 

Fanns det konflikter och vad berodde de på i så fall? Eller var det en god relation? Kunde 

konflikter undvikas på något sätt? / Hur underhölls den goda relationen? 

Verddeförhållandet 

Vet du om verddeförhållandet existerade inom detta område? 

Var er familj inbegripna i ett verddeförhållande? 

Hur fungerade det? / Hur underhölls verdderelationen mellan familjerna? 

Var det vanligt med verddeförhållande? 

Ickesamers skötesrenar 

Har du några minnen kring svenskars skötesrenar som var i vård hos samer? 

Har du/ dina föräldrar ansvarat för skötesrenar som tillhört andra än samer? 

Varför ansvarade samefamiljer för ickesamers renar? Vilket syfte fanns det? Fanns det ekono

miska eller sociala skäl till det? 
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Relationer i ett samiskt samhälle 

Var det någon skillnad i skötesrenantalet beroende på om man praktiserade en intensiv eller 

extensiv renskötsel? 

Hade ickesamerna några skyldigheter gentemot renskötarna? 

Hade renskötarna några skyldigheter gentemot de ickesamer som ägde renar? 

Ersattes man på något sätt av ickesamerna för arbetet med deras renar? I så fall med vad? 

Hur kom man i så fall överens om ersättning? Gjorde man upp det sinsemellan eller gick er

sättningen via lappfogden? 

Skötesrensystemet, innebar det att man fick tillgång till kontanter genom sköteslegan? 

Hur var synen på de renskötare som ansvarade för skötesrenar från andra renskötare? 

Påverkades relationen till ickesamer på något sätt om de hade skötesrenar eller ej? Hur? 

Hade skötesrensystemet någon betydelse för att hålla antalet konflikter nere? 

De ickesamer som ägde skötesrenar, vet du något om deras sysselsättning? 

Hur förvärvade ickesamer renar? 

I vilken utsträckning ägde ickesamer renar? 

Vet du om de bofasta var beroende av sina renar för sin överlevnads skull? 

Finns detta fortfarande kvar, att ickesamer äger renar och hur är det reglerat i så fall? 

Var det bara bönder som ägde renar? 

(Om verddeförhållandet existerat kan du då se någon koppling mellan det och skötesrensys

temet?) 

Samers renar (Samer som inte hade sameby tillhörighet) 

Vad vet du om samer som stod utanför samebyn och deras renägarskap? 

Minns du något om hur relationen var mellan dem och renskötande samer? 

Ersatte de på något sätt de renskötande samerna? 

Minns du något om vad de livnärde sig på? 

Vem inom samebyn ansvarade för deras renar? Varför? 

Samers renar (Samer som hade samebytillhörighet) 

Var det många samer som var medlemmar i samebyn som hade skötesrenar i någon rensköta

res hjord? 

Varför hade denna grupp i så fall skötesrenar? 

Dessa samer ersatte de på något sätt den husbonde som ansvarade för hans renar? 

Vilken relation fanns det mellan dessa grupper? 

Vem inom samebyn skötte om deras renar? Nära släkting? 

Hur ser det ut idag med samebymedlemmars skötesrenar? Vilket system? Utbrett? 

Mötet 

Hur gick det till när samerna anlände till bondbyarna? 

Fick man bo hos dem? 

Umgicks man med varandra? 

Fanns det ett samarbete mellan grupperna? 

Bedrevs det någon byteshandel mellan er och bönderna? 
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Avslutning 

Är det något mer du vill säga om de ämnen som vi har pratat om? 

Frågelista for bondebefolkningen 

Personliga frågor 

Född? 

Bosättningsort? 

Arbetat som? 

J ordbruksnäringen 

Vilka minnen har du av jordbruksnäringen som ung? 

Försörjde man sig även på kompletterande näringar? 

Innebar industrialiseringen att man fick andra möjligheter att försörja sig på? 

Kan du beskriva hur du växte upp/ ungdomsåren och hur ni livnärde er? 

Omliggande befolkning 

Vilken var er relation till omliggande befolkningar, renskötare och andra som inte livnärde sig 

på jordbruksnäringen? 

Hade ni mycket kontakt med renskötarna? 

Förekom det konflikter mellan bondebefolkningen och renskötarna och vad berodde det på i 

så fall? Eller var det en god relation? 

Kunde konflikter undvikas på något sätt?/Hur underhölls den goda relationen? 

V erddeförhållande t 

Var er familj inbegripna i ett verddeförhållande? 

Minns du i så fall något av det? 

Hur fungerade det?/Hur underhölls verdderelationerna mellan familjerna? 

Var det vanligt med verdderelationer mellan samer och bönder? 

Bönders skötesrenar 

Har du några minnen kring skötesrenar som var i vård hos renskötarna? 

Har du/dina föräldrar ägt skötesrenar och vem ansvarade för dem? 

Varför ägde man skötesrenar? Vilket syfte fanns det? Fanns det ekonomiska eller sociala skäl 

till ägandet? 

Vad hade ni för nytta av skötesrenarna? 

Hade ni några skyldigheter gentemot renskötarna? 

Hade renskötarna några skyldigheter gentemot er som ägde renar? 

Ersatte ni renskötarna på något sätt för att de skötte era renar? I så fall med vad? 
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Relationer i ett samiskt samhälle 

Hur kom man överens om ersättningen? Gjorde man upp det sinsemellan eller fanns det en 

tredje part som bestämde det? 

Var renskötarna beroende av att ni hade skötesrenar? 

Var relationen bättre till de samer som ansvarade för era renskötare jämfört med samer som 

inte ansvarade för skötesrenar? 

Hur var relationen till de samer som inte ansvarade för skötesrenar? 

Hade skötesrensystemet någon betydelse för att hålla antalet konflikter nere? 

Varför lät ni renskötarna ansvara för era renar? 

Minskade erat renantal? Medvetet val? Lagstiftningsåtgärder eller andra faktorer? 

Hur förvärvade ni skötesrenar? 

I vilken utsträckning ägde ickesamer skötesrenar? 

Finns systemet fortfarande kvar, att ni äger renar som renskötarna ansvarar för? Är det utbrett? 

Ersättning? 

(Om verddeförhållandet existerat, kan du då se någon koppling mellan det och skötesrensys

temet?) 

Bönder som inte ägde renar? 

Vet ni något om bönder som inte ägde renar och deras relation till renskötarna? 

Var det vanligt med konflikter mellan grupperna då? 

Icke-renskötare 

Hade ni någon kontakt med samer som inte var sysselsatta inom renskötseln? 

Vad bestod den kontakten av i såfall? 

Mötet 

Hur gick det till när samerna anlände till byn? 

Bodde de hos er eller hyrde ni ut stugor till dem? 

Umgicks ni med varandra? 

Fanns det ett samarbete mellan grupperna? 

Bedrevs det någon byteshandel? 

Avslutning 

Ar det något mer du vill säga om de ämnen som vi pratat om? 
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Bilaga B. Diagram över renantal 

Diagram 1. Fjällrenskötarnas i Sörkaitum 1916-1923 

10000 

- Renskötarnas renar 

- Totalt 

1916 1918 0 1920 
Ar 

1922 1924 

Källa: Årsberättelser 1916-23. LNNA, serie B 3:1, HLA 

Diagram 2. Fjällrenskötarnas renantal i Mellanbyn 1916-1923 

4000 

3500 

1914 1916 1918 1920 
År 

1922 1924 

- Renskötarnas 
renar 

-Totalt 

Källa: Årsberättelser 1916-23. LNNA, serie B 3:1, HLA 
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Diagram 3. Fjällrenskötarnas renantal i Norrkaitum 1916-1923 

16000 

14000 

12000 

S 10000 

- 8000 

1914 1916 1918 1920 
År 

1922 1924 

Renskötarnas 

renar 

Totalt 

Källa: Årsberättelser 1916-23. LNNA, serie B 3:1, HLA 

Diagram 4. Skötesrenantalets fördelning i Sörkaitum 1916-1923 

2200 

2000 

1800 

1600 

1400 

£ 1200 

1 1000 
Samiska skötesrenar 

Bofastas skötesrenar 
800 

600 

400 

200 

0 

1924 1914 1916 1918 1920 1922 
År 

Källa: Årsberättelser 1916-23. LNNA, serie B 3:1, HLA 
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Diagram 5. Skötesrenantalets fördelning i Mellanbyn 1916-1923 

1200 

1100 

1000 

900 

800 

700 

600 
Samiska skötesrenar 

Bofastas skötesrenar 
500 

400 

300 

200 

100 

0 

1914 1922 1924 1916 1918 1920 

År 

Källa: Årsberättelser 1916-23. LNNA, serie B 3:1, HLA 

Diagram 6. Skötesrenantalets fördelning i Norrkaitum 1916-1923 

700 

- Samiska skötesrenar 

- Bofastas skötesrenar 

1918 1920 
År 

1922 1924 

Källa: Årsberättelser 1916-23. LNNA, serie B 3:1, HLA 
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Diagram 7. Fjällrenskötarnas renantal i Sörkaitum 1931-1940 

10000 

9000 

8000 

7000 
Renskötarnas 
renar 
Totalt 

6000 

5000 

4000 

3000 

2000 

1000 

0 

1930 1932 1934 1936 1938 1940 1942 
År 

Källa: Renlängd för Sörkaitum 1931-40. LNNA, serie D 1:1, HLA 

Diagram 8. Fjällrenskötarnas renantal i Mellanbyn 1931-1940 

j. 6000 CO 
§5 5000 

- Renskötarnas renar 

- Totalt 

1930 1932 1934 1938 1940 1942 

Källa: Renlängd för Mellanbyn 1931-40. LNNA, serie D 1:1, HLA 
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Diagram 9. Fjällrenskötarnas renantal i Norrkaitum 1931-1940 

18000 

16000 

14000 

^ 12000 
CO 
o 10000 

& 8000 

2000 -

Renskötarnas renar 

Totalt 

1930 1932 1934 1936 1938 1940 1942 

År 

Källa: Renlängd för Norrkaitum 1931-40. LNNA, serie D 1:1, HLA 

Diagram 10. Skötesrenantalets fördelning i Sörkaitum 1931-1940 

1100 -i 
1000 -
900 -
800 -

k-
CO 700 -
C 

£ 600 -
$ 500 -
c 
< 400 -

300 -
200 -
100 -

0 -

- Samiska skötes renar 

- Bofastas skötes renar 
totalt 

1930 1942 

Källa: Renlängd för Sörkaitum 1931-40. LNNA, serie D 1:1, HT,A 
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Diagram 11. Skötesrenantalets fördelning i Mellanbyn 1931-1940 

800 

co 500 

- 400 

< 300 

- Samiska skötesrenar 
- Bofastas skötesrenar 

1942 

Källa: Renlängd för Mellanbyn 1931-40. LNNA, serie D 1:1, HLA 
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Relationer i ett samiskt samhälle 

En studie av skötesrensystemet i Gällivare socken under första 

hälften av 1900-talet 

I Såpmi har det skett stora förändringar under 1900-talet i fråga om lev

nadssätt till följd av både yttre och inre förändringar i det samiska samhäl

let. Detta har påverkat samernas relationer till andra befolkningsgrupper. I 

den här avhandlingen behandlas relationerna i ett samiskt samhälle inom 

Gällivare socken under första hälften av 1 900-talet. 

Vilka förändringar ägde rum i Gällivare socken under första hälften av 

1900-talet? Vilka konsekvenser fick dessa förändringar för befolkningen i 

området? Hur förändrades levnadssituationen till följd av industrialise

ringen? Vad innebar skötesrensystemet för samernas relationer till andra 

befolkningsgrupper? Hur påverkades detta system till följd av föränd

ringarna i samhället? Av lagförändringarna? Vad innebar skötesrenarna för 

befolkningsgrupperna i ett socioekonomiskt perspektiv? 

Dessa frågeställningar och andra behandlas med utgångspunkt i både 

skriftliga och muntliga källor. 
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